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طرح دو فوريتى مجلس براى قطع 
يارانه نقدى منتفى شد

قاضي پور نماينده مجلس در گفتگو با مهر، از منتفي 
شدن ارائه طرح دو فوريتي تعدادي از نمايندگان براي 
کاهش رقم يارانه نقدي از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به 
۳۰ هزار تومان و کاهش آن پس از سه ماه به ۱۵ هزار 

تومان و در نهايت قطع آن از سال ۹۵ خبر داد.

 خبر خوش براى متقاضيان
 وام ازدواج سال 93

مرکزي  بانک  اعتبارات  مديرکل  ميرمحمدصادقي 
وام  دريافت  متقاضيان  گفت:  مهر،  با  گفتگو  در 
 ازدواج که در سال ۹۳ و قبل از آن اقدام به ثبت نام 
تا ۱۰ مهرماه سال جاري تسهيالت مورد  اند  کرده 

نظر را دريافت مي کنند. 

  فرهنگيان صاحب كارت 
چند منظوره سرمايه مى شوند

فرهنگيان تا پايان آذرماه صاحب کارت چند منظوره 
سرمايه خواهند شد. به گزارش مهر، بطحايي معاون 
توسعه مديريت و پشتيباني آموزش و پرورش تصريح 
تا  مي شود  موجب  فرهنگيان  سرمايه  کارت  کرد: 

خدمات رفاهي بهتري به فرهنگيان داده شود.

 ساعت رسمى كشور يك ساعت عقب رفت

ساعت رسمي کشور شب گذشته يک ساعت به عقب 
تغيير  قانون  براساس  ايرنا،  گزارش  به  شد.  کشيده 
رسمي کشور مصوب ۱۳۸۶ مجلس، ساعت  ساعت 
رسمي کشور در ساعت ۲۴ اول فروردين ماه هر سال 
همين  مطابق  شود.  مي  کشيده  جلو  به  ساعت  يک 
قانون، ساعت رسمي کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز 

سي ام شهريور به وضعيت سابق برگردانده مي شود.

 100 كيلومتر قول فراموش شده

يا اول  نتايج آزمون استخدامي۳۰ مهر  اينکه  با اشاره به  اداري وزارت آموزش وپرورش  امور  مديرکل 
مصاحبه  و  گزينش  کار  نيز  آبان  نخست  هفته  گفت:  مي شود،  اعالم  سنجش  سازمان  توسط  آبان 
به گزارش تسنيم، حسيني  اظهار کرد:  طبق قانون  انجام مي شود.  پرورش  و  آموزش  توسط  تخصصي 
سازمان سنجش بايد تا سه برابر ظرفيت اعالم نتيجه کند، پس از آن اقدامات مربوط به مصاحبه تخصصي 

و گزينش توسط آموزش و پرورش انجام مي شود. (ادامه در صفحه٢)

زمان اعالم نتايج آزمون استخدامى آموزش و پرورش

جمع آورى آثار دفاع مقدس بايد 
يكى از بزرگترين دغدغه ها باشد

معاون سياسى و امنيتى استاندار خراسان جنوبى با تأكيد بر
 اينكه جمع آورى آثار دفاع مقدس بايد يكى از بزرگ ترين 
دغدغه ها باشد، گفت: ... 

هشدار مدير كل دامپزشكى در آستانه عيد قربان

خطر كشتار غيرقانونى دام 
خارج از كشتارگاه جدى است
طرح تشديد نظارت بهداشتى و كنترلى با هدف جلوگيرى...

صفحه ٧
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7

فاز 2 درياچه مصنوعى افتتاح مى شود
صفحه 7

نماينده بيرجند در تذكر به نوبخت : آيا براى بزرگراهى كه قول داديد اعتبار اختصاص داده ايد؟

جناب آقاى على سلطانى فر
مديرعامل محترم شركت تعاونى مسكن 04 بيرجند

انتخاب شايسته آن تعاونى را به عنوان شركت تعاونى برتر ملى و استانى 

در سال 1393 كه نشان از زحمات جناب عالى و اعضاى هيئت مديره

 و كليه همكاران محترم تان مى باشد، صميمانه تبريك عرض مى نماييم.

مجتمع كارخانجات هبلكس رضوى (بيرجند- مشهد)

عزيز دل مان سركار خانم ريحانه زينل نژاد

موفقيت غرورآفرينت را در كنكور سراسرى 94 و

 قبولى در رشته پزشكى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند

كه نشان از درايت ، پشتكار و توانمندى تان مى باشد، تبريك گفته

 آرزومند موفقيت روزافزون در مراحل زندگى براى شما هستيم.

پدر ، مادر ، خاله عفت

جناب آقاى عليرضا خان ناصرى
با اندوه فراوان درگذشت مادر گرامى تان

 كه كيمياى وجودش مايه مباهات ، انس و الفت خاندان بود 
را خدمت جناب عالى و خاندان بزرگ ناصرى تسليت عرض مى نمايم.

دكتر رضا قادرى

جناب آقاى مهندس ناصرى
مدير محترم عالى گروه صنعتى ناصرى

با نهايت تاثر و تاسف درگذشت مادر بزرگوارتان را خدمت جناب عالى تسليت 
عرض نموده، از درگاه ايزد منان براى آن مرحومه علو درجات و براى خانواده هاى داغدار 

و ساير بازماندگان محترم صبر جميل و اجر جزيل آرزومندم.

محسن احتشام

جناب آقاى مهندس ناصرى
مدير محترم عالى گروه صنعتى ناصرى

با نهايت اندوه درگذشت والده مكرمه را صميمانه تسليت عرض نموده، از درگاه ايزد 
منان براى آن مرحومه علو درجات و براى خانواده هاى داغدار و ساير بازماندگان محترم 

رحمت واسعه آرزومنديم.

اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى بيرجند

جناب حاج آقاى ناصرى
مديريت محترم عالى گروه صنعتى ناصرى

درگذشت مادر عزيزتان فقيده سعيده حاجيه خانم صديقه كامرانى
را خدمت شما و خانواده محترم تان تسليت عرض نموده ، غفران الهى براى آن مرحومه 

و صبر و اجر جزيل براى شما و ساير بازماندگان را از درگاه احديت آرزو مى نماييم.

مجتمع كارخانجات هبلكس رضوى (بيرجند- مشهد)

«من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق»

با عرض ادب و احترام
بدين وسيله از تمامى عزيزانى كه در مراسم تدفين و مجالس بزرگداشت پدر بزرگوارمان 

شادروان حاج ابوالفضل رستگار مقدم
 ما را قرين محبت هاى بى دريغ خود نموده و همچنين كليه عزيزانى كه با 
ارسال تاج گل، ارسال تراكت، پيام كوتاه، ايميل، پيام تسليت در روزنامه و مكاتبات 
بذل محبت فرمودند صميمانه سپاسگزارى و تشكر مى نماييم. از اين كه به علت 
تالمات روحى شديد نتوانستيم حضوراً پاسخگوى محبت هاى شما عزيزان باشيم 

 

 پوزش مى طلبيم و بقاى عمر و سالمتى شما عزيزان را از درگاه خداوند منان مسئلت داريم
 اميدواريم بتوانيم در شادى ها و امور خير شما سروران گرامى جبران نماييم.

خانواده مرحوم رستگار مقدم

اينك ناباورانه چهلمين غروب درگذشت همسر و پدر عزيزمان مرحوم  

شادروان  احمد  زارعى
را به سوگ مى نشينيم

 اميدواريم حضورتان تسلى بخش خاطر محزون مان باشد.
زمان: امروز سه شنبه 94/6/31 از ساعت 3 الى 4 بعدازظهر 

مكان: هيئت حسينى (خيابان انقالب)
خانواده هاى: زارعى ، ساجد و ساير فاميل وابسته

           فرزند عزيزمان آقاى مهدى منّجم
قبولى شما را در كنكور دانشكده  فنى و حرفه اى دولتى ابن حسام بيرجند

 كه حاصل زحمات و پشتكار شبانه روزى ات مى باشد، تبريك عرض نموده 
 خانوادهدر مراحل كسب علم و دانش موفق و پيروز باشى.

آگهى استخدام
به يك نفر

ليسانس پليمر و يا مكانيك 
 با حداقل سه سال سابقه كار مرتبط 
 براى واحد كنترل كيفيت يك واحد

 توليدى لوله هاى پلى اتيلن در
شهرستان فردوس نيازمند است
 متقاضيان استخدام مى بايست

 رزومه كارى خود را در اسرع وقت
 به آدرس

fp.employee@yahoo.com
ايميل فرمايند

نوه عـزيزمان

سركار خانم زهرا زاهدى پور
قبولى ات را در 

مقطع دكتراى برق
را  ها  بهترين  برايت  نموده،  عرض  تبريك   

آرزومنديم.
پدربزرگ و مادربزرگت (فورگى نژاد)

جناب آقاى دكتر كميلى 
انتخاب شايسته جناب عالى را به سمت 

رئيس شوراى نظام دامپزشكى استان خراسان جنوبى
 تبريك عرض نموده، ضمن قدردانى از خدمات ارزنده شما در شكوفايى صنعت طيور استان 

يقينا شاهد تحول در عرصه سالمت و بهداشت جامعه خواهيم بود
 موفقيت روزافزون تان را از خداوند منان آرزومنديم.

شركت فروزان بيرجند

خّير گرانقدر جناب آقاى مهندس ناصرى
مدير محترم عالى گروه صنعتى ناصرى

محترم  خانواده  و  عالى  را خدمت جناب  مادر مومنه و صالحه شما  درگذشت 
تسليت عرض نموده، از خداوند منان براى آن مرحومه مغفرت و آمرزش و براى 

شيروانىبازماندگان محترم صبر و سالمتى آرزومندم.

لبيك اللهم لبيك 
قربان شدن نفس سركش و ابليس خدعه گر در 

آوردگاه عقل و شرع بر همه مومنان مبارك باد
با عرض تبريك به مناسبت عيد سعيد قربان و 

ضمن تقدير و سپاس از حمايت هاى معنوى
 و مادى شما مردم فهيم و خيرانديش 

كميته امداد امام خمينى (ره)
 استان خراسان جنوبى 

همانند سنوات قبل آماده دريافت هدايا و نذورات 
شما اعم از (قربانى، گوشت، وجه نقد، اطعام و...) براى توزيع بين خانواده هاى تحت حمايت ، ايتام و مصرف 

در خوابگاه هاى شبانه روزى دانش آموزان اين نهاد از طريق ادارات خود در سطح استان مى باشد.
ضمنا شماره حساب 0102102891005 بانك صادرات مركزى بيرجند 

آماده دريافت كمك هاى نقدى هم استانى هاى گرامى اعالم مى گردد.
معاونت توسعه مشاركت هاى مردمى كميته امداد امام خمينى (ره) خراسان جنوبى
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رئيس اتحاديه آهن فروشان گفت: در يک هفته گذشته همچون هفته هاي گذشته قيمت آهن و محصوالت فوالدي پايين آمد و حجم 
معامالت نيز در اين بازار کاهش پيدا کرد. محمد آزاد در گفتگو با الف، افزود: در بازار داخلي هم به تبعيت از بازار جهاني قيمت شمش 
آهن کاهش يافته است و بايد گفت که در ماه هاي آينده هم ما باز شاهد کاهش محصوالت فوالدي و شمش آهن نيز خواهيم بود.

 پيش بينى كاهش قيمت فلزات در ماه هاى آينده

امروز ٣١ شهريور ١٣٩٤ مصادف با
 ٨ ذي الحجه ١٤٣٦ و ٢٢ سپتامبر ٢٠١٥

 حمله رژيم بعث عراق به جمهوري اسالمي ايران 
و آغاز جنگ تحميلي هشت ساله (١٣٥٩ ش).

آغاز هفته دفاع مقدس.
روز َترويه.

حركت امام حسين(ع) از مكه به سوي عراق(٦٠ ق).
يورش به مكه و قتل عام حجاج خانه  خدا توسط 

حكومت قرمطي بحرين(٣١٧ ق).
تأسيس سازمان كنفرانس اسالمي (١٩٦٩م). 

تقويم مناسبت هاى  روز

زمان  اعالم نتايج آزمون استخدامى آموزش و پرورش

تشکيالت  و  اداري  امور  مديرکل  صفحه١)  از  (ادامه 
سهم  درصد  گفت: ۳۰  پرورش  و  آموزش  وزارت 
پذيرش مربوط به مصاحبه تخصصي و ۷۰ درصد 
يکديگر،  با  دو  اين  نتايج  که  است  آزمون  سهم 
نفرات پذيرفته شده را مشخص مي کند. انجام اين 
مراحل براي هر نفر حدود ۱۴۰ هزار تومان هزينه دارد. حسيني بيان کرد: 
نيمه  نتايج توسط سازمان سنجش، آموزش و پرورش در  از اعالم  بعد 
نخست آبان کار گزينش و مصاحبه را انجام مي دهد و پس از اعالم نتايج 
دوره هاي آموزشي توسط دانشگاه فرهنگيان برگزار مي شود که جلسات 
مربوطه در اين زمينه در حال برگزاري است و تالش مي کنيم از اواخر 

آبان يا اوايل آذر دوره هاي آموزشي را برگزار کنيم.

  شرط بخشودگى جرايم  رانندگى

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي 
جرايم  بخشودگي  خصوص  در  تصميم  هرگونه 
رانندگي را منوط به تصميم مجلس شوراي اسالمي 
دانست. به گزارش ايسنا، سردار تقي مهري، درباره 
ناجا  مناسبت هفته  به  رانندگي  بخشودگي جرايم 
اظهار کرد: هر گونه تصميم پيرامون بخشودگي جرايم رانندگي به تدبير 
فرمانده نيروي انتظامي و تصويب مجلس شوراي اسالمي بستگي دارد 
و ما نمي توانيم راسا تصميم به بخشش جرايم رانندگي يا حتي تخفيف 
در آن بگيريم. وي درباره اينکه آيا تصويب بخشودگي تاثيري در رعايت 
بي تاثير  اين موضوع  يا خير، گفت: قطعا  رانندگي خواهد داشت  قوانين 

نخواهد بود.

سامانه اعزام زائران كربال در اربعين فعال شده است

فعال سازي  از  عاليات  بازسازي عتبات  رئيس ستاد 
سامانه اعزام زائران کربال در اربعين در سايت سازمان 
حج و زيارت خبر داد و گفت: اين سايت از پانزدهم 
شهريورماه فعال شده و هم اينک درخواست متقاضيان 
را ثبت مي کند. به گزارش ايرنا، حسن پالرک افزود: 
 متقاضياني که قصد سفر به کربال را در روزهاي منتهي به اربعين دارند مي توانند 
ها  آن  اعزام  براي  الزم  اقدامات  تا  کنند  نويسي  نام  سايت  اين  طريق   از 
انجام شود. کساني که در سايت ثبت نام مي کنند مشکلي در اخذ ويزا نخواهند 
داشت. وي گفت: ستادهاي ويژه اربعين در همه استان هاي کشور به رياست 
 استانداران تشکيل شده و استانداران، ائمه جمعه و بسيج کمک مي کنند تا 

کمک هاي نقدي مردم را براي اعزام زائران کربال جمع آوري کنند.

آموزشي  نظام  تغيير  به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزير   
در دوره متوسطه گفت: امسال در دبيرستان ها کالس اول 
نداريم و سال آينده نيز دوم دبيرستان را حذف خواهيم کرد 
و طي سال هاي بعد نيز از نظام گذشته خارج خواهيم شد 
ضمن اينکه امسال متوسطه ۲ داراي ۳ پايه خواهد بود و 
به اين ترتيب يک چهارم نيروي انساني مازاد هستند که 
تسنيم،  گزارش  به  منتقل خواهند شد.  ابتدايي  مقاطع  به 
و  کرد  اشاره  معلمان  امتيازبندي  طرح  به  ادامه  در  فاني 
افزود: براساس امتياز جابه جايي معلمان را انجام داده ايم 
مشکالت  حداقل  با  موضوع  اين  خوشبختانه  امسال  که 
انجام شد. وي تصريح کرد: سياست ما براي تامين نيروي 
از بوم براي بوم است که از دو سال پيش آن را  انساني 

طرح  به  ادامه  در  پرورش  و  آموزش  وزير  کرده ايم.  آغاز 
اين طرح  آئين نامه  اشاره کرد و گفت:  معلمان  رتبه بندي 
احکام  درصد   ۳۰ الي   ۲۰ حدود  و  رسيده  تصويب  به 
مقطع  توسعه  سياست  به  فاني  است.  شده  صادر  معلمان 
اشاره  الفبايي  زبانه  پيش دبستاني در مناطق محروم و دو 
کرد و گفت: سال گذشته حدود ۳۸ درصد پيش دبستاني ها 
را در اين مناطق به رقم ۵۵ درصد رسانديم که ۱۵ درصد 
رشد داشته است. وي به ساختار وظايف کميته هاي استاني 
پرسنل  از  نفر  هزار   ۲۵  ،۹۳ در سال  گفت:  و  کرد  اشاره 
آموزش و پرورش بازنشسته شدند که طبق بررسي هاي ما 
امسال نيز حدود ۳۸ هزار نفر از پرسنل آموزش و پرورش 

بازنشسته مي شوند. 

 فانى: اول دبيرستان از مقاطع تحصيلى حذف شد

معاون فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي 
بازنشستگي  حقوق  محاسبه  نحوه  تغيير  از 
خبر داد. به گزارش ايسنا، محمدحسن زدا، به 
برنامه ريزي هاي سازمان متبوعش در اين 
پرسش  اين  به  پاسخ  در  و  کرد  اشاره  مورد 
که آيا اشتغال به دو شغل تاثيري در افزايش 
حقوق دوره بازنشستگي دارد يا خير، افزود: اگر 
بيمه شده غير از دو سال آخر خدمت، در دو جا 

کار کند تاثيري در بازنشستگي اش ندارد. وي 
درباره اينکه چرا تامين اجتماعي مالک تعيين 
حقوق بازنشستگي را دو سال پايان خدمت 
قرار مي دهد نيز گفت : اين موضوع فسادآور 
شده است و برخي از آن سوءاستفاده مي کنند 
و بيشتر از حقوق واقعي شان دريافت مي کنند؛ 
در حالي که برخي افراد هم به علت آنکه دو 
نسبت  کمتري  حقوق  خدمتشان  آخر  سال 

مي شوند.  متضرر  مي کنند  دريافت  قبل  به 
وي با بيان اينکه تامين اجتماعي براي حل 
اين مشکل برنامه ريزي کرده است، گفت: 
پردازي  امتياز  جدول  عنوان  تحت  جدولي 
آماده کرده ايم تا بر اساس آن به همه سنوات 
خدمتي شاغالن امتيازي تعلق بگيرد و جمع 
آن امتيازات حقوق بازنشستگي را معين کند 
تا عدالت هم رعايت شود. زدا افزود: در قانون 

برنامه پنجم يک مجوز نصفه و نيمه اي داده 
ششم  برنامه  سياست هاي  در  اما  بود  شده 
تکليف شده است که دولت اليحه مربوط را 
به مجلس ببرد. ما جدول و فرمول مربوطه 
را آماده کرديم که به محض تصويب برنامه 
ششم، به مجلس ارائه شود. اکنون براي همه 
جا افتاده است که دوسال آخر بيمه پردازي 

براي تعيين مستمري محل اشکال است.

 نحوه محاسبه حقوق بازنشستگى تغيير مى كند

 برنامه اى براى ديدار با اوباما نداريم
رئيس جمهورى با اشاره به اينكه «آمريكا اشتباهات 
فراوانى در قبال ايران داشته كه بايد اين اشتباهات را 
جبران كند»، تصريح كرد: مردم ايران به سياستهاى 
دولت آمريكا اعتماد نداشته و ندارند لذا براى رسيدن 
اجراى  اما  زمان طوالنى هستيم،  نيازمند  اعتماد  به 
تواند  بر مبناى توافق هسته اى مى  دقيق تعهدات 
حركت در مسير اعتماد را تقويت كند. وى در پاسخ 
به اين سوال كه  آيا قصد داريد با رئيس جمهور اوباما 
در نيويورك آمريكا مالقات كنيد؟ گفت : ما برنامه اى 
قدم هاى  خيلى  مى كنم  فكر  نداريم.  كار  اين  براى 

ديگرى بايد برداشته شود تا به اين مرحله برسيم. 

آمانو را براى اتمام حجت دعوت كرده 
بوديم؛ نه ارائه توافق محرمانه 

عليرضا زاكانى گفت: كميسيون برجام براى دستيابى 
به اطالعات مربوط به توافق محرمانه، قطعا به تيم 
كرده  رجوع  آنها  به  و  داشته  اعتماد  فعلى  هسته اى 
و خواهد كرد و بر همين اساس نيازى به اظهارنظر 
آمانو در اين باره نداشت. زاكانى اظهار كرد: اعضاى 
كميسيون در ديدار با آمانو به روشنى به وى يادآور 
شدند كه خواهان برخورد غيرسياسى، فنى و شفاف 

آژانس با مسئله هسته اى ايران هستند.

بروجردى : «برجام» ظرف حداكثر 
يك هفته آينده از سد مجلس عبور مى كند 

با  مجلس  ملى  امنيت  كميسيون  رئيس  بروجردى، 
بيان اينكه برجام ظرف حداكثر يك هفته آينده از سد 
مجلس عبور مى كند، تاكيد كرد: آنچه كه مجلس بايد 

انجام دهد، نه تصويب برجام است و نه رد آن.

 همه ضربه هاى 8 سال گذشته را نگفته ايم
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه 
ما همه ضربه هاى 8 سال گذشته را نگفته ايم و عمق 
تحريم ها  نقش  به  اينهاست،  از  باالتر  خيلى  قضيه 
عليه كشورمان پرداخت و گفت: در حال حاضر دولتى 
آمده كه با فداكارى و شهامت وارد منطقه ممنوعه 

مذاكرات شده است و در اين مسير پيروز شد.

توضيح يونسى درباره سفر روحانى 

آينده  با سفر  رابطه  در  رئيس جمهور  ويژه  دستيار   
نيويورك گفت: رئيس جمهور همواره در  به  روحانى 
اين سفرها مطالبات ملت ايران را به بهترين شكل 
ممكن بيان كرده است. يونسى تصريح كرد: روحانى 
نسبت به رفع مشكالتى كه آمريكا و اسرائيل ايجاد 

كرده اند به ايراد سخنرانى خواهد پرداخت.

سران قوا هنوز پاسخى به نامه ندادند 

سخنگوى كميسيون برجام در خصوص پاسخ سران 
جلسه  برگزارى  براى  كميسيون  رئيس  نامه  به  قوا 
مشترك گفت: هيچ كدام از سران قوا تاكنون به نامه 

كميسيون برجام پاسخ نداده اند.

نظر مدير سابق بنز درباره
 خودروهاى ايرانى

مشاور آلماني ايران خودرو و مدير سابق شرکت مرسدس 
بنز، خطوط توليد قطعه سازان و نوسان در کيفيت قطعات 
توليدي و در نتيجه نوسان در کيفيت خودروهاي داخلي را 
مهمترين عامل نارضايتي مصرف کنندگان از خودروهاي 
ايراني دانست. هلموت واورا اظهار کرد که براي رفع اين 
مشکل بايد با حمايت دولت و خودروسازان، قطعه سازان 
بزرگ ايجاد شوند تا بتوانند نسبت به انتقال تکنولوژي، 
واحدهاي  فعال سازي  به ويژه  و  توليد  نوسازي خطوط 

تحقيق و توسعه اقدام کنند.

ممنوعيت صدور گواهى سپرده 
در قبال خريد امالك 

بانک مرکزي صدور گواهي سپرده در قبال خريد امالک 
و مستغالت مشتريان توسط نهادهاي پولي فاقد مجوز را 
غيرقانوني اعالم کرد. به گزارش بولتن نيوز، در توضيح 
بانک مرکزي آمده است که بر اساس بررسي هاي به 
که  شده  مشخص  دريافتي،  اطالعات  و  آمده  عمل 
برخي نهادهاي پولي فاقد مجوز از بانک مرکزي، نظير 
تعدادي از تعاوني هاي اعتبار موسوم به موسسات مالي 
و اعتباري، اقدام به صدور گواهي سپرده در قبال خريد 
امالک و مستغالت مشتريان مي کنند. بر اين اساس اين 
نهادها اموال مشتريان را اغلب با قيمتي بيش از ارزش 
متعارف خريداري کرده و در ازاي بهاي اموال خريداري 
شده نسبت به صدور گواهي سپرده با نرخ هايي بيش از 
سقف سود علي الحساب اعالمي از سوي بانک مرکزي 
اقدام مي کنند. اين در حالي است که اين اقدام با قانون 
عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و ساير مقررات موضوعه، 
مغاير است زيرا که افتتاح حساب سپرده يا صدور گواهي 
سپرده در نظام بانکي کشور بايد در قبال دريافت وجه 

نقد از مشتريان انجام شود.

فروش ويژه فرهنگيان
 اقســاط 20 ماهـه
فروش و اجراى انواع كاغذ ديوارى 
پاركت - كفپوش - پرده - سنگ آنتيك

بيرجند- بين مدرس 37 و چهارراه سيلو    09151641463-09355311686-32450560
نمايندگى رسمى كاغذ ديوارى Rasch آلمان در خراسان جنوبى

آگهى تغييرات موسسه انجمن مشتاقان ولى عصر (عج) خراسان جنوبى
 به شماره ثبت 75 و شناسه ملى 10360004632

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 94/2/8 تصميمات ذيل اتخاذ شد:

1- آقاى مهربان حاجى پور به شماره ملى 0651056128 به عنوان رئيس هيئت مديره و آقاى محمد حاجى پور به شماره ملى 
0650995171 به عنوان نايب رئيس هيئت مديره و آقاى غالمحسين حاجى پور به شماره ملى 0652722679 به عنوان خزانه دار 

انتخاب گرديدند.
2- آقاى مهربان حاجى پور براى مدت دو سال به عنوان مديرعامل موسسه انتخاب گرديد و كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاى 

مديرعامل و خزانه دار و در غياب خزانه دار با امضاى رئيس هيئت مديره و مهر موسسه معتبر خواهد بود.
با ثبت اين مستند تصميمات تعيين دارندگان حق امضا ، تعيين سمت مديران انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك 

شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى - مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

آگهى تغييرات انجمن مشتاقان ولى عصر (عج) خراسان جنوبى
 موسسه غيرتجارى به شماره ثبت 75 و شناسه ملى 10360004632

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 94/2/8 تصميمات ذيل اتخاذ شد:

1- آقاى مهربان حاجى پور به شماره ملى 0651056128 و محمد حاجى پور 0650995171 و غالمحسين حاجى پور به شماره 
ملى 0652722679 و محسن مهربانى فرد به شماره ملى 0652758711 و محمود معزى فر به شماره ملى 0652732569 به 
عنوان اعضاى اصلى هيئت مديره و آقايان محمد مهربانى فر به شماره ملى 0652754041 و محمدرضا حاجى پور به شماره ملى 

0650995181 به عنوان اعضاى على البدل هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند.
 2- آقاى سعيد عباسى به شماره ملى 0650995287 به عنوان بازرس اصلى و آقاى على كدخدا به شماره ملى 0652366317 

به عنوان بازرس على البدل موسسه براى مدت يك سال انتخاب گرديدند.
با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب بازرس، انتخاب مديران انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم 

ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى-  مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

تعمير انواع لوازم گازسوز  خانگى در اسرع وقت 
   09158624439 - جانى
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عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى
فروشگـاه    كـودك 

 ا ميـــر
متنوع ترين سيسمونى نوزاد ، شيك ترين لباس 

 بچگانه ، اسباب بازى ، بازى فكرى از 6 ماهه 
تا بزرگ سال ، سه چرخه ، با مناسب ترين قيمت 

از فروشگاه كودك امير تهيه فرماييد.

سجادشهر ،  امامت 2           32412973  - نودهى فاطمى

داربست مهـدى 
  نصب ، رولپالك ، سايبان ، خريد و فروش لوازم 

بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     
32319263-09151642377 - وسيله كار

مركز آموزش فنى و حرفه اى برادران بيرجند در راستاى 
احياى حرفه دوخت كفش بيرجندى (پستايى ساز كفش) 

از بين جوانان جوياى كار و عالقه مندان به اين حرفه
 به صورت رايگان كارآموز مى پذيرد

شرايط دوره و ثبت نام:
طول دوره 180 ساعت و شروع دوره آبان ماه مى باشد

حداقل سن 15 سال تمام و حداقل تحصيالت پايان دوره راهنمايى

مدارك الزم:
دو قطعه عكس 4*3- تصوير صفحه اول شناسنامه- تصوير كارت ملى 

تصوير آخرين مدرك تحصيلى و كارت پايان خدمت 

محل ثبت نام:
بلوار شهداى عبادى ، كيلومتر 2/5 جاده بيرجند - خوسف (معصوميه) مركز 

آموزش فنى و حرفه اى برادران بيرجند   تلفاكس پذيرش: 32224448

روابط عمومى و امور بين الملل اداره كل آموزش فنى و حرفه اى خراسان جنوبى

قابل توجه سازمان هاى مردم نهاد استان 
در خصوص گزارش عملكرد اجرايى و مالى 93

در راستاى اجراى ماده 5 تصويب نامه شماره 27862/ت/5/3128 مورخ 
84/5/8 هيئت محترم وزيران (آيين نامه تاسيس و فعاليت سازمان هاى 
مردم نهاد) بدينوسيله از كليه سازمان هاى مردم نهاد درخواست مى گردد 
نسبت به تنظيم و ارسال گزارش عملكرد اجرايى و مالى منتهى به پايان سال 
93 اقدام نمايند. الزم به ذكر است فرم گزارش عملكرد در سامانه اينترنتى 
به نشانى http://saman.moi.ir قابل دسترس بوده و مى بايست پس از 
تكميل به دبيرخانه هيئت نظارت استان (مستقر در دفتر امور اجتماعى و 

فرهنگى استاندارى) تحويل نمايند.

جلسه مجمع عمومى عادى مجمع خيرين مدرسه ساز دورانديش 
خراسان جنوبى به شماره ثبت 176

به استناد ماده 12 اساسنامه به اطالع خيرين بزرگوار مدرسه ساز استان مى رساند: جلسه هيئت 
امنا براى انتخاب اعضاى هيئت مديره چهارشنبه 94/7/15 ساعت 9:30 در محل خانه معلم 
شهرستان بيرجند برگزار مى شود. خيرين مدرسه ساز بزرگوارى كه تمايل به كانديدا شدن براى 

عضويت در هيئت مديره يا بازرسى را دارند در اين جلسه شركت فرمايند.
دستور كار جلسه:

ارائه گزارش هيئت مديره و بازرس
انتخاب اعضاى هيئت مديره جديد براى مدت دو سال 

مجمع خيرين مدرسه ساز خراسان جنوبى

ايزوگام مصطفى هريوندى با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن     32212979 - 32214989قــاليشويــــــى كدبانـــــو 
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

قيرگونى با تخفيف ويژه

فروش ويژه پاييزه و تابستانه
انواع لباس هاى ترك زنانه و بچگانه ، لباس هاى مجلسى و شب

براى اطالعات بيشتر با شماره ذيل تماس حاصل فرماييد.
خيابان منتظرى- خانه لباس  09011446420

 گـچ كـارى و گـچ بـرى پـذيرفتـه مى شـود 
به قيمت مناسب در اسرع وقت (شهر- روستا)   09159658659



پيام شمازمزمه دعاى عرفه و اقامه نماز عيد قربان در آستان حضرت حسين بن موسي الكاظم (ع) طبس
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

سه شنبه* 31 شهريور 1394* شماره 3325
را 3 ربا  بدون  اسالمى  بانكدارى  نفر  يك  لطفاً 

سود  نرخ  چرا  بگويد  و  كند  تعريف  مردم  براى 
تسهيالت در كشورهاى غير اسالمى كمتر از ايران 

است و ما رتبه چندم هستيم در دنيا؟
915...720
به  تصفيه شده  بيرجند  آب  كه  حاال  آوا.  سالم 
مردم بگوييد لطفاً اينقدر با آب شرب ماشين و 

حياط و كوچه را نشويند. لطفًا رعايت كنيد.
915...490
مرعشى  حسين  قول  از  ديروز  محترم!  آواى  سالم 
قبلى  دولت  تكرار  از  «اگركسى  بوديد   نوشته 
و  ايشان  به  باشد  نيست»  باشرف  نلرزد  تنش 
در  شرف  شما  تعريف  «با  بگين  همفكرانش 

برقرارى رابطه با كدخداست!»...
915...267

ناحيه  از  چرا ظلم ها و تخلفاتى كه   آى مردم، 
بوده  انجام  حال  در  ادارات  و  ها  بانك 
و  پيگير  سخت  و  سفت  را  باشد  مى  و 
در  خود  نماينده  به  چرا  شويد؟  نمى  معترض 
كنيد؟چرا  نمى  گزارش  پيگيرى  براى  مجلس 
هاى تفاوتى  بى  همين  شود؟چرا؟  نمى   شكايت 
همه بوده كه كار به اينجا كشيده... همه ما در ترويج 

ظلم و تخلف سهيم  هستيم.
919...920
استانمان  جوانان  براى  توانيم  نمى  اگر 
محيطى  برايشان  الاقل  كنيم  ايجاد  اشتغال 
باشند.  شاد  و  كنند  ورزش  كه  كنيم  فراهم 
بيت  اهل  به  واقعًا  و  هستم  مذهبى  آدم  من 
تعادل  چى  همه  در  خوب  ولى  گذارم  مى  احترام 
گذاريم مى  مداحى  مراسم   100 اگر  است   خوب 
تا  بگذاريم  هم  شادى  مراسم  تعداد  همان  به  بايد 
جوانان ما دين زده نشوند. ورزش استان هم كه كًال 
تعطيل است با كمبود بودجه هيئت ها و اين اصل 44 
خصوصى سازى اماكن ورزشى و اينكه هيئت ها خود 
بايد به فكر اسپانسر باشند و با اين وضع موجود ركود 
چه  جوان  اين  كنيد  قضاوت  شما  حال  ها  كارخانه 
كند؟ همان گونه كه هر محله احتياج به مسجد دارد 
نياز دارد.... الاقل در  به ورزشگاه و محيط شاد هم 
مساجد بياييم محيطى را براى ورزش فراهم كنيم...
915...720
از  جمعى  شدن  التحصيل  فارغ  به  باتوجه  سالم 
دانشجويان، دانشگاه آزاد پنجشنبه ها تعطيل است 
مشكل  با  جديد  مدرك  گرفتن  براى  دانشجويان  و 
ماه  مهر  الاقل  خواهشمندم  لذا  شوند  مى  روبرو 

روزهاى پنجشنبه  جوابگو  باشند. ممنون
915...990

با سالم طبق اعالم پليس راهور در سه روز 100نفر 
در جاده هاى ايران كشته شدن. يمن كه جنگ 
هست تو سه روز 100تا كشته نميده واقعاً مشكل 
كجاست؟ همش تخطى از سرعت مطمئنه... بهانه 
بهترى ندارين يك وقت از خودروهاى بى كيفيت و 

جاده هاى ناامن نباشه ....
915...496
مسئوالن فرماندارى چرا پاسخگو نيستند؟ از 
يك طرف تو روزنامه چاپ ميشه سند اراضى موسوى 
منتقل شده از آن طرف هيچ اقدامى براى تفكيك و 
دهند...  نمى  انجام  خبر  اين  تأييد  حتى  يا  واگذارى 

لطفًا جواب دهيد.
915...561
بار بى مسئوليتى مسئوالن را مردم به دوش 
مى كشند...  دستگاه هاى نظارتى چيكار مى كنند 

كه بانك ها انگار نه انگار كه قانونى هست!
919...920
پروژه نااميد كننده ميدان ابوذر و زيباسازى ميادين 
كجا  به  شتر  نماد  جمله  از  شهر  هاى  ورودى  و 

رسيده مثل هميشه فقط در مرحله حرف مانده ...
946...960

همزمان با فرا رسيدن نهم و دهم ذي الحجه، دعاي عرفانى عرفه و اقامه نماز عيد سعيد قربان در آستان حضرت حسين بن موسي 
الكاظم(ع) طبس برگزار مى شود. برابر برنامه ريزى صورت گرفته، دعاي روح نواز عرفه در روز چهارشنبه اول مهرماه ساعت 15 
توسط آقاى جمال مقدم نغمه سراى حرم مطهر رضوى زمزمه و نماز وحدت آفرين عيد سعيد قربان در روز پنج شنبه دوم مهرماه 

ساعت 7 صبح به امامت حجت االسالم مهاجريان امام جمعه طبس اقامه خواهد شد.

اقدامات  و  بهداشتى  نظارت  تشديد  طرح  زاده-  حسين 
بيمارى هاى  بروز و ظهور  از  با هدف جلوگيرى  كنترلى 
نوپديد كه طى چند سال گريبانگير پنج قاره جهان بوده، 
استان  در سطح  كشور  سراسر  با  همزمان  قربان  عيد  در 

خراسان جنوبى به اجرا در مى آيد.

نگرانى از شيوع بيمارى مهلك تب كريمه كنگو 
با رواج كشتار غيرقانونى دام درخارج از كشتارگاه

استان روز گذشته در نشست خبرى  مديركل دامپزشكى 
خود در آستانه عيد قربان و هفته دامپزشكى با اعالم اين 
كنگو  تب  مهلك  و  خطرناك  معروف،  بيمارى  به  خبر، 
اشاره كرد و گفت: تب كريمه كنگو در سال گذشته تمامى 
استان هاى كشور را آلوده كرده بود و سازمان دامپزشكى 
با تمهيدات خود اين بيمارى را تحت كنترل قرار داده اما 
در صورت ترويج ذبح و كشتار غيرقانونى دام در منازل و 
خارج از كشتارگاه ها بايد نگران خطر شيوع اين بيمارى 
باشيم. رفيعى پور از آموزش و فرهنگسازى و راه اندازى 
كشتارگاه هاى بهداشتى و صنعت دام به عنوان اقدامات 
پيشگيرانه شيوع بيمارى هاى مشترك انسان و دام نام برد 
و اظهار كرد: در طرح تشديد نظارت بهداشتى و اقدامات 
نظارت حين  و  بازديد  از كشتار،  قبل  دام  معاينه  كنترلى، 
كشتار و نظارت و بازرسى بعد از كشتار به انجام مى رسد 
و اين اقدامات كه با هدف احراز سالمت گوشت صورت 
مى گيرد در حقيقت تكميل كننده كار حسنه قربانى كردن 
توسط مردم عزيز كه بر اساس نيت هاى پاكشان انجام 
مى شود، مى باشد و دامپزشكى مكمل اين چرخه براى 
عرضه گوشت سالم و مطمئن به مردم است. وى با اشاره 
براى متوجه ساختن مردم  بهانه اى  قربان  اينكه عيد  به 
دنبال  به  ما  افزود:  آنهاست،  پيرامون  مسايل  برخى  به 
ايجاد زنجيره رديابى بهداشتى براى دام ها هستيم كه از 
مزرعه و دامدارى شروع و تا مرحله حمل و نقل بهداشتى 
و مطمئن، عرضه در ميدان دام، كشتار در كشتارگاه ها و 
تبديل به گوشت سالم ادامه مى يابد و به مراكز نگهدارى 

و عرضه دام براى مصرف ختم مى شود.

امكان قضاوت شرعى و بهداشتى 
در كشتار دام براى مردم وجود ندارد

و  لزوم  در صورت  قربان  عيد  روز  در  پور  رفيعى  گفته  به 
نظارت  تحت  خاص  و  محصور  هاى  قربانگاه  اضطرار 
و  كرد  خواهيم  ايجاد  نقطه  چند  در  شرعى  و  بهداشتى 
همكاران ما از 7 صبح تا 13 در مكان هاى ثابت و سيار 
از جمله ميدان دام، كشتارگاه و امامزاده ها و مزارها حضور 
خواهند داشت. در ساير ايام سال نيز در چند نوبت از اين 
مراكز سركشى مى شود. وى از فعال شدن 24 اكيپ ثابت  

نفر  از 26  و 27 اكيپ سيار موتورى و خودرويى متشكل 
دامپزشك فعال، 52 نفر بازرس بهداشتى گوشت و 11 نفر 
روحانى ناظر ذبح در استان در روز عيد قربان خبر داد و گفت: 
در روز عيد قربان تمامى فعاليت هاى دامپزشكى به حفظ 
فعاليت ها اين  براى   سالمت عمومى متمركز مى شود و 

ريزى هاى فشرده اى صورت  برنامه  ماه گذشته  در يك 
گرفته كه اميدواريم به نظارتى فراگير و مؤثر در استان و 
خدمت رسانى بهتر به مردم نسبت به سال گذشته منجر 
برابرى دام را در  بينى كشتار سه  البته امسال پيش  شود. 
استان داريم كه نشان از حجم باالى كار همكاران ما دارد.

شعار پيشگيرى بهتر از درمان است 
جز با توجه ويژه به دامپزشكى محقق نمى شود

مديركل دامپزشكى استان با اشاره به اينكه شعار پيشگيرى 
بهتر از درمان است جز با توجه ويژه به دامپزشكى محقق 
نمى شود، اظهار كرد: در كشتار دام امكان قضاوت شرعى 
و بهداشتى براى مردم وجود ندارد و حضور دامپزشكان با 

تجهيزات كامل براى معاينه دام ضرورى است. 

به خريد مى كند  را مجاب  سالمت ظاهرى دام، خريدار 
عاليمى  هيچ  كنگو  تب  چون  مهلكى  هاى  بيمارى  اما 
ندارد و چنانچه مجهز به امكانات نباشيم به ويروس اين 
مسير  از  دام  اگر  لذا  و  شويم  مى  مبتال  كشنده  بيمارى 
قانونى خريدارى و در محل كشتارگاه ذبح نشود بايد انتظار 

ابتال به بيمارى هاى مهلك و انگلى را داشته باشيم.

كاهش 50 درصدى ابتالى دام ها
 به بيمارى هاى معروف در استان

رفتگران  و  خانواده  اعضاى  اينكه  بيان  با  پور  رفيعى 
در  بيمارى  خطر  معرض  در  هاى  گروه  اولين  شهردارى 
بر  افزود:  هستند،  دام  كشتارگاه  از  خارج  و  خانگى  ذبح 
اساس ارزيابى يكسال گذشته درباره بيمارى هاى مشترك 
بين انسان و دام، با تالش شبانه روزى همكاران در استان 
 كاهش بيش از 50 درصدى ابتالى دام ها به بيمارى هاى

معروفى چون تب برفكى و ... را داشته ايم. 
به طورى كه سال قبل در همين روزها اعالم شد استان 
مالت  بيمارى تب  به  ابتال  آمار  ميانگين كشورى  برابر   3
حوزه  در  ويژه  به  گرفته  صورت  اقدامات  با  كه  دارد  را 
 65 كاهش  گذشته  ماه   6 طى  فرهنگسازى  و  آموزش 
استان  در  را  مالت  تب  به  انسانى  ابتالى   درصدى 
داشته ايم و اميدواريم كه طى يكى دو سال آينده اين رقم 

را به نرم جهانى برسانيم. 
در  طيور  و  دام  محصوالت  توليدات  آمار  به  پور  رفيعى 
اشاره كرد و گفت: طى 6 ماه گذشته 14 ميليون  استان 
كيلوگرم محصول  ميليون  به 26  نزديك  و  ريزى  جوجه 
توليدى مرغ كشتار شده در استان داشتيم. در همين مدت 
40 هزار راس دام ذبح شده، بيش از 108 تن عسل توليد 

اند كه با  شده و آبزيان توليدى هم حدود 200 تن بوده 
كارهاى  كه حجم  دريافت  توان  مى  توليد،  اين  به  توجه 
نظارتى دامپزشكى تا چه حد گسترده است. عالوه بر اين 
تب مالت نيز كاهش داشته و شير خام با توليد روزانه 200 

تن در استان به سمت سالمت سازى رفته است.

طرح رديابى توليد سالم گوشت مرغ
 از مزرعه تا سفره

رفيعى پور از انعقاد موافقت نامه بين سازمان دامپزشكى، 

وزارت  و  نقل  و  حمل  هاى  پايانه  و  راهدارى  سازمان 
و  محصوالت  همه  آن  اساس  بر  كه  داد  خبر  اطالعات 
از  با كد رهگيرى جابه جا مى شوند و  نهاده هاى دامى 
انبار  و  كاميون، سردخانه  دامدارى،  و  مزرعه  هيچ  آذرماه 
فعاليت  اجازه  مجوز  بدون  دامى  هاى  نهاده  نگهدارى 
طرح  اجراى  راستاى  در  وى  گفته  به  داشت.  نخواهند 
آخر  تا  خانه  تا  مزرعه  از  مرغ  سالم گوشت  توليد  رديابى 
مهرماه بر روى بسته بندى ها كد رهگيرى و شماره تماس 
قيد مى شود كه چنانچه شهروندان اين كد رهگيرى را به 
شماره قيد شده ارسال كنند از روند توليد محصول مطلع 
و از سالمت آن در چرخه توليد از مزرعه تا سفره اطمينان 

حاصل خواهند كرد.

12 كشتارگاه دامى استان 
نيمه صنعتى يا بهداشتى هستند

سازمان  اينكه  بيان  با  استان  دامپزشكى  كل  مدير 
فوق  اهميت  مواد غذايى  پايش  براى سيستم  دامپزشكى 
اين سيستم كه  اين پس  از  است، گفت:  قايل  اى  العاده 

زمان هاى  در  است  دامپزشكى  اقدامات  و  مكمل تالش 
واحدهاى  به  بردارى  نمونه  براى  را  مأموران  نامشخص 
و  پايش  براى  ها  نمونه  اين  و  فرستد  مى  مختلف  دامى 
بررسى به سيستم پايش در تهران ارسال مى شود و اين 
پايش ها براى تمامى فرآرده هاى خام دامى انجام خواهد 
شد. وى با اشاره به اينكه تمامى 12 كشتارگاه استان نيمه 
طيور  كشتارگاه  كرد:  اظهار  هستند،  بهداشتى  يا  صنعتى 

استان نيز 100 درصد مكانيزه و بهداشتى است.
تا  مزرعه  از  غذا  را «سالمت  دامپزشكى  هفته  شعار  وى 
سفره» ذكر كرد و گفت: اين هفته از هشتم مهرماه آغاز 

مى شود و روز اول تحت عنوان آموزش و تحقيقات دام، 
روز دوم با عنوان كارآفرينى و اشتغال پايدار، روز سوم با 
نام ارائه خدمات دامپزشكى و استقرار عدالت و سالمت در 
مناطق روستايى و عشايرى، روز چهارم با عنوان تضمين 
عنوان  تحت  پنجم  روز  دام،  خوراك  و سالمت  بهداشت 
تضمين كيفيت و اثربخشى دارو و مواد بيولوژى، روز ششم 
با نام تضمين بهداشت و سالمت دام و روز هفتم روز ملى 
سفره  تا  مزرعه  از  غذا  سالمت  عنوان  تحت  دامپزشكى 

نامگذارى شده است.

تشكيل كميته ساماندهى بهداشتى امور 
كشتارگاه ها و كميته ارتقاى كيفيت شيرخام

دامپزشكى  آزمايشگاه  و  كلينيك  افتتاح  از  پور  رفيعى 
پيگير  اظهاركرد:  و  داد  خبر  دامپزشكى  هفته  در  بشرويه 
رياست  و  دامپزشكى  دبيرى  به  مهم  كميته  دو  تشكيل 
از اين كميته ها كميته  معاونين استاندارى هستيم. يكى 
تخصصى ساماندهى بهداشتى امور كشتارگاه ها و ديگرى 
در  آن  جلسه  اولين  (كه  خام  شير  كيفيت  ارتقاى  كميته 
هفته دامپزشكى برگزار خواهد شد) مى باشد كه اميدواريم 
خير و بركت آن به مردم و اقتصاد استان برسد. وى گفت: 
ناظران  هماهنگى  جلسه  خبرى،  نشست  اين  با  همزمان 
شرعى با حضور نماينده ولى فقيه در سازمان دامپزشكى و 

11 ناظر در شهرستان طبس برگزار مى شود.

پرسنل دامپزشكى خود را در معرض خطر 
بيمارى قرار مى دهند تا ديگران سالم بمانند

مسئول نظام دامپزشكى استان نيز در اين جلسه كاهش 
خطر بيمارى هاى خطرناكى چون تب مالت را مرهون ايثار 
و تالش پرسنل دامپزشكى دانست و گفت: آنها خود را در 

معرض بيمارى قرار مى دهند تا ديگران سالم بمانند.
كميلى با بيان اينكه بيمارى «كيست هيداتيك» فقط با 
اعمال كنترل بهداشتى و نظارت توسط دامپزشك بعد از 
زمان  كرد:  اميدوارى  اظهار  است،  تشخيص  قابل  كشتار 
بهداشتى  روال  طى  به  مردم  هدايت  براى  فرهنگسازى 

كشتار دام با كمك آحاد مردم كوتاهتر شود. 
هاى  فعاليت  براى  محيطى  تبليغات  انجام  از  وى 
هاى  كارگاه  و  آموزشى  هاى  دوره  برگزارى  دامپزشكى، 
برگزارى  استان،  مقامات  با  ديدار  شهرستانى،  و  استانى 
جشن  برگزارى  دامپزشكى،  ملى  روز  نكوداشت  همايش 
خانوادگى دامپزشكى، تجليل از دامپزشكان و بازنشستگان 
و توليد كنندگان دام و طيور، برگزارى مسابقات ورزشى و 
هنرى و غبارروبى مزار شهدا و ديدار با خانواده هاى معزز 
شاهد سازمان دامپزشكى به عنوان اهم برنامه هاى هفته 

دامپزشكى در استان خراسان جنوبى نام برد.

تشكيل كميته ارتقاى كيفيت شير خام در استان

خطر كشتار غيرقانونى دام 
خارج از كشتارگاه جدى است

همكار محترم سركار خانم گنجى و فاميل وابسته

درگذشت مادر گرامى تان 
را خدمت شما و فاميل وابسته تسليت مى گوييم، براى آن مرحومه رحمت واسعه 

الهى و براى بازماندگان صبر آرزومنديم. با ذكر فاتحه اى يادش را گرامى مى داريم

مجتمع مسجد عاشورا ، هيئت فاطميه ، دارالشفاء فاطمه زهرا (س) 
 درمانگاه ولى عصر (عج) ، دارااليتام فاطمه زهرا (س)

جديدترين روش تصفيه آب در جايگاه برداشت 

آب شيرين 
معصوميـه

از 8 صبح تا 11/30 شب (جمعه ها داير است)

بلوار صنعـت و معـدن (5)

 حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم

 1- آپارتمان 110 مترى – صفر- تخليه – سند آزاد- طبقه ششم- حاشيه بيست مترى اول غربى مدرس
 165 ميليون يا معاوضه با واحد كوچكتر   30 رهن تا 50 ميليون مى توان وام گرفت

2- واحد 380 مترى دوبلكس شيك - خيام -  600 ميليون -  معاوضه با واحد كوچكتر
3- مغازه درحال ساخت 30 متر زمين 60 متر بنا (زيرزمين و كف) حاشيه بيست مترى خيام -  160 ميليون

4- واحد 130 مترى بيست مترى دوم مدرس - شيك -  200 ميليون يا معاوضه با كوچكتر
5- وياليى 90 متر زمين 120 متر بنا - قابل بازسازى – مدرس 21 -  120 ميليون

6- پيش فروش سپيده كاشانى -  100 مترى - آورده اوليه 36 ميليون
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آدرس: بيست مترى دوم غربى -  بين نواب 1 و 3   09155615573 - 09155611127   32231772-3 انتخاب شايسته شما را در انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان شهرستان بيرجند
تبريك عرض نموده ، موفقيت روزافزون تان را از خداوند منان آرزومنديم.

جمعى از اعضاى انجمن

آقاى على سرگل زايى 
رئـيس

آقاى عليرضا يادگارى 
نايب رئيس

خانم مليحه احتشام 
خزانه دار

برادر عـزيزم

جناب آقاى محسن شخم گر
 موفقيت جناب عالى را در آزمون دوره دكترى

 صميمانه تبريك عرض نموده ، توفيق روزافزون شما را آرزومندم.

خواهـرت



هركس كار نيك و خوبى انجام دهد بهتر از آن را پاداش مى گيرد.  (سوره نمل آيه 89)

مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند
(يعنى پيوند نياز محرومين به توانمندى و تخصص مردم)

واقع در محله موسى بن جعفر(ع) با ارائه خدمات حمايتى به خانواده هاى نيازمند واقعى  در حال حاضر با بيش از 500 خانواده بيمار صعب العالج 
 از كار افتاده - بى سرپرست و ...  160 نفر يتيم نيازمند آماده دريافت كمك هاى نقدى و غيرنقدى شما مردم خيرخواه اعم از كاالهاى نو و بال استفاده 
مازاد- فطريه - كفاره-  نذورات- زكات- مواد غذايى - پوشاك - كمك جهيزيه - انجام مراسم عقيقه به روش هاى شرعى و ارائه هر گونه خدمات و 

تخفيفات شما  به نيازمندان مى باشد.

از تمامى خيرين  ، موسسات خيريه  ، موسسات فرهنگى  و مذهبى  ، فعاالن بخش پزشكى 
و درمان ،  اساتيد حوزه  و دانشگاه ، فعاالن بخش خصوصى و اصناف  ، مراكز كاريابى و ...  

دعوت مى شود ما را در اين كار خداپسندانه  همراهى نمايند. 

آدرس: موسى بن جعفر (ع) 5  (صمدى 8)  داخل صحن مسجد 
حضرت  جواداالئمه  (ع)    32313472 - 09151631855 طاهرى 

  شماره حساب  كمك هاى  مردمى بانك  ملى:  0109831823009                

                                           مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند

سه شنبه * 31 شهريور 1394 * شماره 3325 

سيدمحمود واعظى (وزير ارتباطات)  درپاسخ به سوالى مبنى بر اينكه گفته مى شود
 نامه اى به امضاى شما براى فيلترينگ تلگرام صادر شده است؛
 اظهار داشت: چنين چيزى صحت ندارد و من چنين نامه اى را امضا نكرده ام.

نامه  فيلترينگ تلگرام را امضا نكرده ام خواندنى ها

4

سفيد  مويى  و  سر  من  مثل  كه  كسانى  همه  را  روز   آن 
كرده اند خوب به خاطر دارند كه صدام معدوم با تحريك 
و  مادى  حمايت  و  خوار  جهان  امپرياليست  تقويت  و 
تسليحاتى حدود چهل كشور صنعتى جهان با تمام قوا و به 
سبك  وسياق صهيونيست ها ناجوانمردانه و بدون اطالع 
به ايران انقالبى كه ملت رشيدش تازه طعم پيروزى را بر 

استبداد و استكبار مزه مزه مى كردند حمله ور شد.

آمدند و سنگى انداختند و رفتند

هواپيماهاى صداميان بعثى بسيارى از فرودگاهها و مناطق 
بمباران  را  ايران  پااليشگاهى  و  خيز   نفت  و  استراتژيك 
كردند و ملت غيور ايران كه از اين خبر ناخوشايند هاج و 
واج مانده بودند يكباره از اين سخن روحيه بخش امام راحل 
كه كوهى از صالبت بود و فرمود: آمدند و سنگى انداختند 
و رفتند روحيه تازه گرفتند و جوانان غيرتمند ايران اسالمى 
فوج فوج و موج موج خود را به مراكز سپاه و بسيج معرفى 
رهسپار  اوليه  دفاعى  و  نظامى  تعليمات  از  پس  تا  كردند. 
جبهه ها شوند و در برابر سيل طغيان و تهاجم صداميان 
سينه هاى خود را سپر سازند و با دفاعى مردانه و جانانه 
وحشت در دل دشمن اندازند. اگر ايران در آن دوران درگير 
مسايل خاص داخلى خود نبود و بنى صدر اگرچه فرمانده 
كل قوا بود اما طبق قانون اساسى خود را ملزم به اطاعت از 
دستورات امام مى دانست و با منافقينى كه هرگز مورد تاييد 
امام نبودند و با ادعاى حكومت بر طبل تفرقه مى كوبيدند 
حداقل  و  داشت  تامل  قابل  و  برانگيز  شك  هاى  ارتباط 
كارشناسان نظامى و ارتشى متعهد را مصدر امور مربوطه 
مى كرد و به كار مى گماشت و به اعتبار درگيرى هايى كه 
در مرز ايران  وعراق اتفاق مى افتاد و پاسگاههاى مرزى 
به كرات مورد حمله و هجوم سپاهيان صدام واقع  ايران 
مى شد برحسب احساس وظيفه و مسئوليت خطيرى كه به 
عهده داشت بايد از مدتها پيش ارتش ايران را در سرتاسر 
نقاط حساس و سوق الجيشى مرز مستقر مى كرد  و مانع 
از پيشرفت سريع و بى دردسر سپاه صدام در مرزهاى ايران 
مى شد مسئله اى كه بارها از طرف كارشناسان نظامى و 
او  و  شد  گوشزد  او  به  ايران  دلسوزان  امنيتى  و  انتظامى 
هرگز گوشى شنوا نداشت و بعد از آن كه لشكريان خشن 
و خون خوار صدام مرز طوالنى ايران را در نورديد اعالم 
كرد كه ما به سبك و سياق اشكانيان دشمن را در داخل 

كرد  خواهيم  فرار  به  محكوم  و  گير  زمين  وطنمان  خاك 
كه هرگز توفيق چنين كارى نيافت او حتى سپاه پاسداران 
به  نيروهاى مردمى كه  و  بركف  بسيجيان جان  و  شجاع 
همت مردانى سلحشور و بزرگ از جمله شهيد دكتر چمران 
و رهبر معظم كه آن زمان نماينده امام در وزارت دفاع بود 
به نيرويى واحد و همرزم و پاكباز بدل شده از تسليحات 
پيشرفته اى كه بيشتر در اختيار فرماندهى او بود محروم 
مى نمود .در سايه سياه اين تفرقه روز و شب هاى سخت 
از  بسيارى  ساكنان  و  ايران  غرب  برمرزنشينان  سياهى  و 
شهرهايى كه بوسيله بعثى ها فتح شده و درهم شكسته 
 و به تلى از خاك و خاكستر بدل شده بود مى گذشت و

عربده هاى مستانه صدام هم كه به گمان واهى خود نويد 
فتح تهران را به لشكريان خود مى داد.

البته عقاب هاى  بود  بر علت شده  مزيد   
شجاعتى  با  كه  هوايى  نيروى  پرواز  تيز 
جغدهاى  بر  برانگيز  وتحسين  ستودنى 
تجاوزگر  و  كثيف  هاى  كركس  و  شوم 
نيروهاى  و  زدند  مى  شبيخون  بعثى  سپاه 
مردمى پاسداران و بسيجيان و ارتشى هاى 
وطن دوست كه به سوى جبهه هاسرازير 
آرزوهاى واهى  بر  بودند سد سترگى  شده 
هم  در  را  آبادان  حصر  و  بود  بسته  صدام 
شكسته بود و بارقه هاى اميد در دل ملت 

ايذايى  عمليات  كه  عالوه  به  شد  مى  روشن  ايران  رشيد 
را  صدام  اميد  و  وامان  آرامش  ايران    رزمى   گردانهاى 

برباد مى داد. 
بيش از چهارماه از جنگ و دفاع عراق و ايران مى گذشت 
تهران ماهيت  دانشگاه  اسفند در  بنى صدر در چهارم  كه 
خود را با سخنان تفرقه انگيز بروز داد و خشم پاسداران و 
بسيجيان و نيروهاى مردمى را برانگيخت و در حقيقت امام 
را ازخود نااميد كرد و ديرى نپاييد كه از فرماندهى كل قوا 
بركنار شد و راه براى همدلى رزمندگان چندگانه ايران اعم 
از سپاه و ارتش و بسيج و نيروهاى مردمى هموار و روز به 

روز كار برصداميان دشوارتر شد. 

كويت در يك فقره كمك مالى 25 ميليارد دالر به صدام 
انگيز  شگفت  بينى  پيش  امام  و  كرد  كمك 
استخوانهاى  شنيدن صداى  نظير  كه  را  خود 
بود اعالم نمود و فرمود صدام در  كمونيست 
اين  كويت»  اميران  «يعنى  شما  عليه  آينده 
كار خواهد گرفت كه درست  به  را  ها  كمك 
را  كويت  صدام  بس  آتش  از  بعد  روز  چند 
تسخير كرد وآن را به عنوان استان سيزدهم 
در  امام  باالخره  نمود.  عراق  كشور  ضميمه 
از  را  صدر  بنى  شصت  سال  خرداد  ام  سى 
آينده  تكليف  و  كرد  خلع  جمهورى  رياست 
برخالف  صدر  بنى  و  سپرد  مجلس  به  را  او 

آغوش  به  بودند  داده  راى  او  به  كه  كسانى  اكثر  انتظار 
كه  كليد خورد  منافقين  فتنه  و همزمان  برد  پناه  منافقين 
 پس از كشتار و ترور و انفجار محكوم به شكست گرديد و
بنى صدر همراه رجوى با پايان سرنوشتى تلخ و ناخوشايند 
در حكومت ايران به فرانسه فرار كرد امام كه همه مردم 
ايران فرمانهاى بى چون و چرايش را از دل و جان پذيرا 
بودند به تقاضا ياران در آن موقعيت جنگى فرماندهى كل 
قوا را پذيرفت و رزمندگان نستوه ايران همدل و همراه به 
جنايت  اما  پرداختند.  ايران  پاى  خاك  از  جانانه  مقاومتى 
هاى صدام اعم از كشتار بيرحمانه زن و مرد و پير و جوان 
ژاپنى  هاى  جنايت  به  كه  اسير  رزمندگان  اذيت  و  آزار  و 
ها نسبت به اسيران جنگى در جنگ جهانى دوم شباهت 
داشت و جنايت هايى كه در هويزه و بستان و اكثر مناطق 
جنگى كه چندى به تسخير لشكريان او درآمده بود نه قابل 

احصاء و اغماض است و نه در اين جريده مى گنجد.
منظور من از طرح اين مقاله و مقوله اين است كه سرانجام 
جنگ و دفاع بعد از حدود هشت سال با خشونت و وحشت 
بسيار و جنايت هاى شيميايى صدام در حلبچه و سردشت 
عبرت  به  صدام  سرنوشت  پايان  به  اما  آمد  پايان  به 
بنگريدكه چگونه كسى كه با اعالم جنگى عبث و بيهوده 
باعث مرگ  و معلوليت صد هزار آدم از ايران و عراق شد 
و چه ويرانى ها به بار آورد. با چه نفرت و ذلت و نكبتى 
به كام مرگ افتاد و از اين طرف امام رهبر اسطوره اى و 
تزلزل ناپذير ايران با چه عزت  و عظمتى بر دوش ملتى كه 
به ساحتش عشق مى ورزيدند به منزل ابد و ملكوت اعال 
پيوست كه اين مقايسه، تومار عظيمى از عبرت در جنگ 

هميشگى باطل و حق است. 

ياحق- يوسفى

از ميان آثار خوانندگانفرازهايى از دفاع مقدس

يادها و خاطره ها

زدند،  را  دبستان  زنگ 
حياط  كنج  دوباره  احمد 

ايستاده بود. 
خورشيد كم كم به نوك 
نزديك  غرب  كوهاى 
مى شود. امام از حسنك 

نيست يك خبر.
اعتراض  فرياد  باز چرا دير كرده است.  نيست  معلوم 

حيوانها مى رسد به گوش.
است،  گرفته  تصميم  كه  است  پشيمان  هنوز  كبرى 
امسال هم كتابش را زير درخت خانه شان جا گذاشته 
است. چوپان هنوز هم دست از دروغ گويى برنداشته 
پارسال  همين  را،  قشنگش  هاى  بره  اينكه  با  است، 

گرگ از هم دريد و خورد. 
من  با  مدرسه  آغاز  خوب  مهرماه  اى  مهربان،  پاييز 
دكمه هاى لباسم را بياد مهر تو مى بندم و در كوچه 

هاى خاطره انگيزت، دنبال عمر گمشده مى گردم. 
مهر هاى  قطره  با  را  ياسم  و  دانيى  شمع   گلهاى 

 تو آب مى دهم. 
با من بمان، آوازهاى رنگى خود را از سر بخوان. 

اى مهر مهربان. آوازهاى رنگى خود را از سر بخوان. 
با برگهاى قهوه اى و سرخ و زرد خويش، نقش هزار 
سطر  از  كن  درنگ  لختى  بكش.  يادها  از  اى  پرده 
ها  خاطره  كتاب  من  با  كن.  عبور  يادم  دفتر   سطر 

را مرور كن. 
روزهاى در  اى،  رفته  بتاراج  عمر  يادگار   تو 

خاطره انگيزت پيچيده عطر كودكى و نوجوانيم پاييز 
مهربان. اى مهربان مهر، آغاز مدرسه با من بساز، با 
من براى كوچ پرستو غزل بساز. من عمر و جوانيم را 

زير درخت زمان جا گذاشتم. 
دارد قطار حادثه از راه مى رسد، پسر ريزعلى كجاست، 
پيراهنم  ما  شهر  فداكار  مرد  ديار  اين  فداكار  مرد 
كرده  طوفان  هم  باران  سوار،  كو  ماه،  كو  كجاست، 

است. سد هم شكسته است.
رفته  دست  از  من  توان  و  تاب  كجاست؟  پطروس 
است بازى تمام شد اين درس آخر است آموختم دروغ 
نگويم. اما اين گرگ نابكار، يوسف من را از هم دريد. 

تقدير بود و من ناباورانه باختم.

محمد ابراهيم جعفرى

صيد وحشتناك ماهى گير ژاپنى 

پارسينه - هيراساكا ماهى گير ژاپنى كه به صيد انواع 
مخلوقات ناشناخته اقيانوس شهرت دارد، بار ديگر با 
انتشار عكسى از خود خبرساز شد.اين ماهى گير ژاپنى، 

يك گرگ ماهى 2 مترى گرفت كه پيش از اين صرفا 
ها  ماهى  بود.گرگ  شده  ديده  تخيلى  هاى  فيلم  در 
معموال در اعماق دست نيافتنى اقيانوس آرام زندگى 
نمايند.طول  مى  تغذيه  موجودات  ريز  از  و  كنند  مى 
آن ها در موارد نادر به يك متر مى رسد اما به دام 
افتادن اين موجود 2 مترى، آن هم در آب هاى ژاپن، 
سختى  به  كه  است.او  كرده  زده  حيرت  را  هيراساكا 
براى گرفتن عكس، لحظه اى آن را روى دست نگاه 
داشته،طبق نظر كارشناسان، وقوع چنين جهشى را به 

فاجعه هسته اى فوكوشيما مربوط مى داند.

اينجا، گرانترين شهر دنياست

عصرخبر-  تحقيقات يو بى اس نشان مى دهد پس از 
زوريخ، شهر ژنو سوييس در رديف دوم و نيويورك در 
رده سوم گرانترين شهرهاى دنيا قرار مى گيرند.توقف 
در  فرانك  از  سوييس  مركزى  بانك  حمايتى  تدابير 

برابر ارزهايى چون دالر آمريكا و يورو شهرهاى اين 
است.با  كرده  تبديل  دنيا  نقاط  گرانترين  به  را  كشور 
وجود اين با احتساب كرايه خانه در ارزيابى گرانترين 
شهرهاى دنيا، زوريخ جاى خود را به شهر نيويورك 
 8 زوريخ  به  نسبت  شهر  اين  ساكنان  داد.  خواهد 
 درصد بيشتر از حقوق خود را به كرايه خانه اختصاص 
مى دهند.زوريخ، بزرگ ترين و پرجمعيتترين شهر در 
اين شهر در شمال مركزى  كشور سوييس مى باشد. 
گرفته است.  جاى  آلپ  كوههاى  دامنه  در  سوييس، 
بهشمار  سوييس  اقتصادى  قطب  مهمترين  زوريخ، 
رفته و گاه از آن بهعنوان پايتخت فرهنگى اين كشور 
ياد مى شود؛ حاآلنكه پايتخت سياسى سوييس، شهر 
برن است. زوريخ شهرى با بهترين كيفيت زندگى در 

جهان شناخته مى شود.

 عقاب هاى تيز 
پرواز نيروى هوايى 
با شجاعتى ستودنى 

وتحسين برانگيز 
بر جغدهاى شوم و 
كركس هاى كثيف و 
تجاوزگر سپاه بعث 
شبيخون مى زدند

  حمل بار و اثاثيه منزل 
        توسط 4 كارگر با نيسان و خاور

 09153634099  
فرهمند

* خريد       * فروش     * رهن      * اجاره

اعتماد    سرمايه گذارى       پيشرفت
نبش ميرداماد 5

09155611453 - معين    09151602348 - بازرگان

امـالك ميـرداماد

PVC ، سقف كاذب ، كناف ، پاركت ، كف پوش
 09151630741- رحيمى

بيست مترى سوم ، روبروى حج و زيارت

سيسمونى و اسباب بازى 

دنياى فرشته ها
بلوار شعبانيه ، بين نرجس 6 و 8         

32317866 - 09153612963
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نگرش خود را اصالح كنيد

گاهى نگرش شما به زندگى مجردى و متاهلى نياز به 
اصالح شدن دارد. معموال وقتى افراد متاهل هستند، 
فكر مى كنند مجردها با آزادى و استقاللى كه دارند، 
تنها به خوش گذرانى و لذت بردن از زندگى مشغول اند 
و يا به دليل وقت و فراغت بيشترى كه دارند، در حال 
طى كردن بدون توقف پله هاى ترقى هستند. واقعيت 
اين است كه اين موضوع بيشتر به خيال بافى شبيه 

است تا واقعيت. 
از سوى ديگر زندگى متاهلى هم از مزايا و لذت هاى 
متاهل  مثال  عنوان  به  است؛  برخوردار  خود  خاص 
صميميت  و  امنيت  و  داشتن  تعلق  احساس  با  بودن 
يك  عنوان  به  ازدواج  با  است.شما  همراه  بيشترى 
ضمن  و  شويد،  مى  پذيرفته  پخته  و  بالغ  بزرگسال 
رابطه  شويد،  مى  زندگى  و  خانه  صاحب  كه   اين 
سالم ترى خواهيد داشت. بنابراين متاهل بودن به معناى 
آن نيست كه دنيا براى شما پايان يافته است.عالوه بر 
اين، زوجين راضى از ازدواج خود وقتى بعد از چند سال 
به داشته هاى خود نگاه مى كنند، از مجردى نكردن 
خود پشيمان نيستند. آن ها به آرامشى كه در كنار همسر 
و فرزندان خود داشته اند مى انديشند و از اين كه بهترين 
و پرانرژى ترين روزهاى زندگى شان را صرف سرمايه 
گذارى براى بهترين روابط خود و زندگى خود كره اند، 
خوشحال اند.درست است كه شما ازدواج كرده ايد، اما 
هنوز مى توانيد برخى از تفريحات دوران مجردى خود 
را داشته باشيد. بسيارى از تفريحات دوران مجردى شما 
با همسرتان قابل انجام است. اين روش را امتحان كنيد، 
ضمن اين كه شما و همسرتان مى توانيد براى گذراندن 
زمان هايى با دوستانتان و ساير فعاليت ها و لذت هايى 

كه در دوران مجردى داشتيد به توافق برسيد.

مرد اسير و شاه

در يكى از جنگ ها، عده اى را اسير كردند و نزد شاه 
آوردند. شاه فرمان داد تا يكى از اسيران را اعدام كنند. 
اسير كه از زندگى نااميد شده بود، خشمگين شد و شاه را 
مورد سرزنش و دشنام خود قرار داد كه گفته اند: هر كه 

دست از جان بشويد، هر چه در دل دارد بگويد.
وقت ضرورت چو نماند گريز
دست بگيرد سر شمشير تيز

ملك پرسيد: اين اسير چه مى گويد؟يكى از وزيران نيك 
محضر گفت: اي خداوند همي گويد:

والكاظمين الغيظ و العافين عن الناس
ملك را رحمت آمد و از سر خون او درگذشت.

وزير ديگر كه ضد او بود گفت: ابناي جنس ما را نشايد 
در حضرت پادشاهان جز راستي سخن گفتن. اين ملك 
را دشنام داد و ناسزا گفت. ملك روي ازين سخن درهم 
آمد و گفت: آن دروغ پسنديده تر آمد مرا زين راست كه 
تو گفتي، كه روي آن در مصلحتي بود و بناي اين بر 

خبثي.  چنان كه خردمندان گفته اند:
دروغ مصلحت آميز به ز راست فتنه انگيز

 منبع: گلستان سعدى

خيلى از آدمها هستند كه به شما مى گويند: 
«نميتوانى! «كارى كه بايد انجام دهيد اين است 

كه برگرديد و بگوييد :« حاال تماشا كن ...»

با مشكالت تان آرام برخورد كنيد؛ 
تا نوع برخوردتان

 مشكل بعدى نباشد ...

يــار مرا غار مــرا عشق جگرخوار مرا
يار تويى غـــار تويى خواجه نگهدار مرا

موالنا

براى نوشتن از دلتنگى كه واژه و استعاره 
الزم نيست «فقط يك دل مى خواهد»

كه تنگ شده باشد  همين ...

مشكالت امروز را حل كن. آن ها براى تو كافى 
هستند. مشكالت فردا و پس فردا را به مشكالت 

امروزت اضافه نكن. توكل داشته باش

مدرسه مسائل اساسى زيادى از جمله رياضى، زبان، علوم، 
انضباط و علوم اجتماعى به شما مى آموزد تا بتوانيد در 
ارزش  كه  چيزهايى  تمام  اما  برسيد.  موفقيت  به  زندگى 
دانستن دارند روى تخته سياه مدارس نوشته نمى شوند. 
اين جا 8  در  بوده است.  اين طور  به حال كه  تا  حداقل 
مهارت اساسى زندگى ليست شده است كه موفقيت شما را 
تعيين مى كنند و با اين حال هنوز در برنامه درسى مدارس 

جاى نگرفته است؛ با اين كه بايد در آن قرار بگيرد.
1- تشخيص كاله بردارى

مدارس به طور معمول به دانش آموزان نمى آموزند كه 
چگونه مى توان نشانه هاى كاله بردارى را تشخيص داد و 
حداقل يك بار فريب خوردن تنها راه آموختن اين است كه 

چقدر كاله بردارى دنيا را پر كرده است.
معامله  به محض ديدن يك  بتوانيد  اگر  امروز  دنياى  در 
متوجه خطر آن شويد بسيار كارآمد خواهدبود؛ به ويژه در 
عصرى كه خيلى از افراد مى توانند خود را در پشت چهره 
متغير اينترنتى شان پنهان كنند. آموزش تشخيص كاله 
بردارى به دانش آموزان به آن ها اجازه مى دهد كه مسيرى 

طوالنى در زندگى شان پيش بروند.
2- مذاكره

در بيشتر كالس هاى درس فضاى خيلى كمى به بحث و 
مذاكره اختصاص مى يابد. هرتالشى از سوى دانش آموزان 
خورده  گره  ابروهاى  با  خودشان  اوضاع  بهتركردن  براى 

 معلم و انگشت اشاره كشيده شده اش به سوى ديوار مواجه 
مى شود مگر آن كه خود معلم روز خوبى را گذرانده باشد و 
تصميم گرفته باشد كه در مورد تاريخ مقرر شده براى سوال 
و جواب درسى خاص با دانش آموزان كوتاه بيايد. اين واقعا 
مايه آبروريزى است.چون زمانى كه شما وارد دنياى بزرگ 
بيرون  براى  مذاكره  قابليت  داشتن  بزرگسالى مى شويد، 
خواهدبود.  حياتى  دشوار،  و  برخى شرايط جدى  از  آمدن 
استراتژى هاى مذاكره به خصوص در دنياى كسب و كار 
مورد استفاده قرار مى گيرند و آموزش چگونگى تسلط بر 
اين مهارت از سنين كودكى باعث خواهدشد كه كودك 

بعدها در زندگى سود زيادى به دست آورد.
3- دفاع شخصى

فكر كردن در مورد اين قضيه هيچ گاه خوب نيست؛ اما 
واقعيت اين است كه متاسفانه تعداد زيادى از افراد خطرناك 
در دنيا وجود دارند كه ممكن است روزى به داليل مختلف 
شما را به شخصه هدف بگيرند. براى در امان ماندن مهم 
است كه اصول اوليه دفاع شخصى را بياموزيد؛ هم براى 
محافظت از خودتان در هنگام سخنرانى و هم در صورت 
اتفاق به صورت فيزيكى، دفاع شخصى بخشى جدانشدنى 
از زندگى ست و اگر بدانيد كه چطور مى تواند در برابرشان 
و  نفس  به  اعتماد  افزايش  باعث  كنيد،  محافظ  خود  از 
شادبودن شما مى شود و به شما اجازه مى دهد تا يك 

زندگى سرشار از موفقيت داشته باشيد.

4- سالمت روان
برگزار هايى  فعاليت  و  ها  كارگاه  اوقات  گاهى   مدارس 

 مى كنند كه در آن نمايندگان مختلف سالمت از كالسى 
به كالس ديگر مى روند اما در اغلب موارد جنبه سالمت 
روان به طور كلى به مشاور مدرسه بستگى دارد؛ تازه اگر 
مدرسه مشاورى داشته باشد. در اغلب موارد، جوانان امروز 
در زمينه سالمت روان به طور عمده در ناآگاهى باقى مى 
مانند و مسائلى مانند افسردگى، بسيار ضعيف درك مى 
روان  سالمت  درست  آموزش  بايد  مدرسه  هر  در  شوند. 
صورت گيرد تا همه در مورد مشكالت ذهنى آگاهى يابند.

5- اجتماعى سازى
اينترنت چيزى  اين روزها مديريت پروفايل هاى تان در 
بيش از تعداد باالى اليك هاست. اين مى تواند تفاوتى بين 
پيشنهاد كارى عالى و مواجه شدن با رشته دنباله دار طرد 
شدن از كار ايجاد كند. اگر ظاهر پروفايل آنالين خود را 
حرفه اى نگه داريد و به طور مرتب آن را چك كنيد، باعث 
مى شود كه كارفرمايان بالقوه بلوغ تان به عنوان يك فرد 
را به رسميت بشناسند و مدارس واقعا بايد به طور گسترده 
اى هنر و نظم نهفته در ايجاد هويت اينترنتى منحصر به 

فردتان را آموزش دهند.
6- موارد اضطرارى و كمك هاى اوليه

كمك هاى اوليه بايد در فواصل مشخص، در همه مدارس 
 و همه سنين تدريس شوند. علم به طور مرتب به دنبال 

راه هاى جديدى ست تا از لحاظ پزشكى انسان ها را درمان 
كند و برخى از آن تكنيك هاى تنفس مصنوعى قديمى 
كه در زمان كودكى در تلويزيون ديده ايد امروز خطرناك 
محسوب مى شود. آموزش متناوب و به هنگام نحوه عمل 
در هنگام اضطرار و كمك هاى اوليه در مدارس مى تواند 
كمك زيادى به فردى كند كه در آينده در وضعيتى جدى 

گرفتار خواهدشد.
7- تعميرات خانگى

همان طور كه شما بزرگ تر مى شويد، متوجه ضرورت 
توانايى تعميران اوليه خانگى خواهيد شد. يكى از بدترين 
احساسات دنيا اين است كه يك وسيله خانگى خراب شود و 
شما با چهره اى گنگ روبرويش بايستيد و ندانيد كه چگونه 
خودتان  خانه  اولين  وارد  كه  زمانى  كنيد.  تعميرش   بايد 
و  نگهدارى  نحوه  اوليه در مورد  آموزش  مى شويد، چند 

تعمير وسايل خانه معمولى مى تواند بسيار مناسب باشد.
8- خودارزيابى

نگاهى طوالنى و دقيق به خود و اعتراف به آن چه كه واقعا 
در آن خوب عمل مى كنيد (يا برعكس) شايد يكى از چالش 
كه  كمى هستند  افراد  باشد.  زندگى  مسائل   برانگيزترين 
مى توانند واقعا اين كار را انجام دهند. اين كار نيازمند تمرين 
بايد در خودتان  اين موضوع است كه آن چه  دانستن  و 
 ارتقا دهيد باعث مى شود كه فرد بهترى در تمام جوانى

 زندگى باشيد.
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

باز  تمام اعمالى كه انجام مى دهيم، حتى اگر ذره اى و مثقالى باشد، به خودمان 
 مى گردد و بازتابش آنها را در زندگى خواهيم ديد. زلزال آيه 7

حديث روز  

شرافت مؤمن به شب زنده داري و عزتش به بي نيازي از مردم است .
امام صادق (ع)

سبك زندگى

8  عامل موفقيت كه در مدرسه يادتان نمى  دهند!

123456789101112131415

اقىرفاشورفامرخ1

مناخسىىركىتنا2

پوسروتانسورىن3

رارحاىدنانند4

اتبدومىجراخا5

طتساكبادااسن6

وفررىجخنمانك7

رركملواكاردنت8

وىازهرىذپاىك9

اردودراراونن10

فنوراهمىدننو11

سبصقناداكىال12

راهاگنهابشسرو13

دنوىرشامانىوژ14

هكساملابرگىراى15

الستيـك اكبـرى
فروش انواع الستيك ايرانى و خارجى

بلوار مسافر -  مقابل پايانه
  09155611355 - 32338348 - 32338354

آهن آالت  مستعمل را نقدا خريداريم
درب و پنجره ، تيرآهن ، ناودانى و ضايعات

09151636052 

كارت دانشجويى اينجانب رضا حسين زاده 
به شماره دانشجويى 9014511112 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 تعميـر لـوازم گازسـوز
 خانـگى و صنعتى در اسرع وقت  
32252174-09150570409 رجبى

به تعدادى نيروى داربست بند 
نيازمنديم.   09156694379

دعوت به همكارى 
به تعدادى آشپز صرفا ماهر با سابقه كار 

نيازمنديم.
كترينگ و تهيه غذاى ايرانيان

 نبش قدس 2
 ساعات مراجعه: 9 -11   21-19

به يك آقا (جوان) ترجيحا دانشجو
 همراه گواهينامه و موتورسيكلت 

به صورت پاره وقت نيازمنديم.
09389282099

به دو همكار خانم براى كار 
در پيتزا فروشى  نيازمنديم.

(منشى و سالن دار)
32236008 - 09128399395

يك صندوقدار خانم مسلط به
 نرم افزار حسابدارى و روابط عمومى باال 

يك پيك موتورى
يك كمك آشپز خانم 

براى كار در غذاى آماده نيازمنديم
32445179 - 09155624508

سمند LX مدل سال همراه با 
راننده آماده همكارى با كليه ارگان ها 
نهادها ، سازمان ها ، اشخاص حقيقى 

و حقوقى مى باشد.
09158645156

يك شركت توليدى لبنيات 
براى واحد فروش خود 

بازارياب تلفنى ، حضورى  
و موزع استخدام مى نمايد.

      056-32238981
09376377198

تمامى لوازم دست دوم منزل را 
خريداريم. با يك تماس اختالف قيمت را 

تجربه كنيد.    09158668002

نقاشى  ساختمان هزار  رنگ 
عضو اتحاديه صنعت ساختمان

اجراى رنگ هاى روغنى ، پالستيك ، 

مولتى كالر، پتينه ، پلى استر، جال ، كناف ، كنيتكس 

و رنگ هاى مخصوص نما و دكوراتيو
در اسرع وقت و قيمت مناسب
مهرشهر، نبش جنت 21

09155626304

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

فروش سوپرماركت با كليه امكانات 
و موقعيت عالى

09356015450

فروش تعداد 160بزغاله 
يا معاوضه با سپرده ميزان

09159610871

فروش مغازه شال و روسرى
انتهاى معلم با 10 سال سابقه و 

فروش تضمينى   09369352508

 LG فروش يخچال سايد باى سايد
بسيار تميز  قيمت: توافقى 

09016098182

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر

 كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

09384928910 - باقرى
پاسداران 7 – چهار راه اول سمت  چپ - پالك 12

سمسارى صـادق
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى

با باالترين قيمت  09380160779- على آبادى

گالـرى اشـراف
  با طراحى هاى بى نظير 

 متفاوت و خاص با كليه امكانات به دليل 
تعويض شغل به فروش مى رسد. 

مدرس1- داخل ميالن      
09109313400

آبكـش شهـرى حمل آب با تانكر نيسان  به  تمام  نقاط با قيمت مناسب
   ظرفيت تانكر: 2200 ليتر          09379316676

الليـك
عطر، ُادكلن ، آرايشى 

معلم 27، جنب آرايشگاه ارمغان

يك دستگاه يخچال ايستاده 
 2 مترى ، 3 درب 

موتور فرانسوى در حد نو 
به فروش مى رسد.
09159859884

فروش ويژه
فلش 8 گيگ فقط 10 هزار تومان 

گارانتى مادام العمر 
گيرنده ديجيتال فقط 60 هزار تومان 

مطهرى 2 و 4 - سروشبا گارانتى

فـروش فـورى
* زمين 104 متر مربع 

نبش  شيرين 10
* آپارتمان 130 

مترمربع -  مالصدرا
* آپارتمان 106 مترمربع 

استاد معين
* آپارتمان 78 مترمربع 

مشهد - ميدان امام حسين (ع)
* زمين 715 مترمربع ششدانگ 
مزروعى  - انتهاى مصطفى خمينى 

09150806319
09151606319 - خراسانى

تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

آدرس جديد: نبش پاسداران 17

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

خدمـات فنـى ارغـوانى
تعميرات يخچال ، فريزر، لباسشويى 

جاروبرقى ، اتو ، كيك پز، پلوپز، بخارى 
جوشكارى سيار، نصب سايبان

آدرس: پاسداران 8- پالك 24 - داخل ميالن
09153618984

شعار ما: سود كمتر= فروش بيشتر

الستيك مقـدم
مشترى هاى  وفادار خود را  در مشكالت اقتصادى 

تنها  نمى گذارد

نبش كوچه پارك آزادى ، نرسيده به هتل مقدم

استخدام شركت پخش زاگرس 

براى تكميل كادر فروش خود نياز به 

تعدادى بازارياب داراى مدرك تحصيلى 

ديپلم به باال دارد. 

حقوق ثابت - پورسانت فروش - بيمه

32255380-09156696898
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اخبار ورزشى

عصرايران: پرتقال يکي از ميوه هاي سرشار از ويتامين C است که براي تقويت و محکم شدن پوست غوغا مي  کند. شما مي توانيد اين ميوه را صبح ها 
و با يک ليوان آب حاوي ليموترش ميل کنيد تا روند پاکسازي ارگان هاي بدن تان بهتر پيش برود و باک ويتامين و آنتي اکسيدان بدن تان

 پر شود. ويتامين C موجود در پرتقال و ليموترش يک ترکيب ضدپيري فوق العاده محسوب مي شود. 

 پرتقال يكى از بهترين ميوه ها براى پوست 

مردان 50 سال به باال اين خوراكى ها را مصرف كنند
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نوشابه هايى كه ميناى دندان را 
حل مى كنند

 
براي  زا  انرژي  و  ورزشي  هاي  نوشابه  سالمانه: 

باال در  اسيديته  سالمت دندان ها مضر هستند. 
اين نوشيدني ها موجب آسيب رساندن به ميناي 
دندان ها مي شود. تحليل و فرسايش ايجاد شده در 
ميناي دندان توسط اين نوشيدني ها، قابل بازگشت 

و بهبود نيست و موجب آسيب پذيري دندان ها در 
برابر پوسيدگي و افزايش حساسيت آنها به سرما مي 
شود.دندانپزشکان معتقدند که جويدن آدامس بدون 
قند پس از مصرف اين نوشيدني ها، ميزان بزاق در 
دهان را افزايش مي دهد بنابراين به کاهش سطح 

اسيد در دهان کمک مي کند. 

نشانه هاى كمبود ويتامين در بدن

بدن,  در  ويتامين  کمبود  هاي  نشانه  شهرخبر: 
است  الزم  سالم ماندن  و  سالم بودن  براي 

مواد  و  ويتامين ها  انواع  از  کافي  ميزان  به  که 
معدني برخوردار شويد. احساس خستگي زياد: 
اگر هر شب کافي مي خوابيد، اما در طول روز 
به  احتماال  مي کنيد،  زيادي  خستگي  احساس 
کمبود ريبوفالوين (ويتامين B٢) مبتال هستيد. 
لبني،  محصوالت  مصرف  است   الزم  بنابراين 
تخم مرغ يا گوشت هاي کم چرب مانند بوقلمون 
و… را بيشتر کنيد. خواب رفتن و کرخي دست 
و پا: اگر مدام دست و پايتان خواب مي رود يا 
(انگشتان  بدن  انتهايي  قسمت هاي  در  اين که 
به  داريد  گزگز  و  احساس سوزش  پا)  و  دست 
اين معني است که شديدا مضطرب يا افسرده 
شده ايد،  اما اگر روحيه تان خوب است و مشکل 
خاصي نداريد، احتماال دچار کمبود اسيدفوليک 
و ويتامين هاي B٦ و B١٢ شده ايد. براي جذب 
مانند  سبزيجاتي  ويتامين ها  اين  بيشتر  هرچه 
چغندر، مارچوبه و اسفناج مصرف کنيد. عالوه 
بر اينها مي توانيد از تخم مرغ نيز براي افزايش 
موي  ريزش  کنيد.  استفاده  ويتامين ها  اين 
از  ناشي  زياد ممکن است  شديد: ريزش موي 
کمبود بيوتين (از خانواده ويتامين B) باشد. از 
مصرف تخم مرغ خام بپرهيزيد. اگر نمي توانيد 
سبزيجاتي  مصرف  کنيد  ترک  را  عادت  اين 
مانند گل کلم يا قارچ را افزايش دهيد و مصرف 

ماهي آزاد و ميوه هايي مانند موز و تمشک را در 
اولويت برنامه غذايي تان قرار دهيد.

مردان 50 سال به باال 
اين خوراكى ها را مصرف كنند

 

سالمانه: بروز مشکالت بهداشتي از سن ٥٠ سال 
به بعد اتفاقي اجتناب ناپذير است اما سبک زندگي 
و شيوه تغذيه براي حفظ يک زندگي سالم و به 
تأخير انداختن اين بيماري ها امري حياتي است.

کارشناسان توصيه مي کنند قارچ با داشتن تنها 
حدود ٢٠ کالري در هر فنجان، منبع بسيار خوبي 
از پتاسيم بوده و در تعديل اثرات سديم و کاهش 
فشار خون بسيار مفيد است.عالوه بر اين گيالس 
اثر مفيدي در کاهش دردهاي ناشي از آرتروز و 
نقرس دارد. با افزايش سن، توده عضالني مردان 

کاهش مي يابد. تخم مرغ در اين ميان منبع عالي 
پروتئين است و مي تواند به توده عضالني رو به 
کاهش کمک کند. همچنين لوتئين موجود در 
تخم مرغ ممکن است خطر ابتال به دژنراسيون 

ماکوال که يک بيماري چشمي است و مي تواند 
منجر به کوري شود را کاهش دهد.

خطر سنگ كيسه صفرا در زنان 
بيشتر از مردان 

شهرخبر: زنان جوان و در سنين زايمان همراه 
در  مردان  از  بيش  باال،  و چربي خون  با چاقي 
معرض ابتال به سنگ هاي کيسه صفرا هستند. 
صفرا به روند هضم غذا و چربي ها کمک مي کند. 
معموال هنگامي  که ميزان چربي و کلسترل و 
موارد ديگري مانند ليپيد ها و نمک هاي صفرايي 
تعادالدشان بر هم مي ريزد، موجب ايجاد تشکيل 
اوليه سنگ کيسه صفرا مي شود. چربي، چاقي، 
زايمان، بي تحرکي و مشکالت ژنتيکي از عوامل 
تشديدکننده سنگ کيسه صفرا به شمار مي رود. 
يکي از بهترين راه هاي تشخيص سنگ کيسه 
صفرا انجام سونوگرافي است که موجب تشخيص 
زودهنگام و درمان به موقع اين بيماري مي شود. 
صفرا  کيسه  سنگ  به  ابتال  از  پيشگيري  براي 
توصيه مي شود افراد ميزان چربي خون خود را 
کاهش دهند. همچنين مصرف خوراکي هايي که 
چربي را کاهش مي دهد موجب ته نشين شدن 

امالح صفرايي و کاهش غلظت صفرا مي شود. 

ايستگاه سالمت

حوادث

پايان اقتدار واليبال ايران در آسيا؛ 
زور شاگردان كواچ به استراليا نرسيد

ايرنا: تيم ملي واليبال ايران در نهمين مسابقه خود در جام 
جهاني مغلوب استراليا شد تا ضمن کسب ششمين ناکامي 
خود، اقتدار آسيايي ايران در گروه سني بزرگساالن نيز 
کمرنگ شود. نهمين روز سيزدهمين دوره جام جهاني 
واليبال از روز دوشنبه در شهر توکيو پيگيري شد و تيم 
هاي ايران و استراليا به مصاف يکديگر رفتند که ملي 
پوشان ايران در اين مسابقه سه بر صفر مغلوب استراليا 
شدند تا در ناباوري مغلوب يک تيم آسيايي شده باشند. 
تيم ملي واليبال ايران امروز در دهمين مسابقه خود در 

جام جهاني به مصاف کانادا مي رود.

جودو قهرمانى جهان/تيم كيمه نو 
كاتاى ايران نايب قهرمان شد

ايرنا: تيم کيمه نو کاتاي ايران در رقابت هاي جودو 
قهرماني جهان در هلند مدال نقره گرفت. در اين دوره 
از مسابقات که از ٢٨ شهريور ماه به ميزباني هلند در 
آمستردام آغاز شده بود کاتاي ايران با دو تيم حضور 
نقره و يک  آنها يک مدال  داشت که حاصل تالش 
عنوان چهارمي بود. در رقابتهاي کيمه نو کاتا ٢٣ تيم از 
کشورهاي مختلف حضور داشتند که تيم اعزامي ايران 
با ترکيب عبدالوهاب بردي و سيد ياشار روح ا... زاده به 
عنوان سرگروه از مرحله مقدماتي صعود کرد. در مرحله 
نهايي نيز با ٦ تيم برتر اين مسابقات به رقابت پرداخت 
که در نهايت ژاپن مدال طال را به خود اختصاص داد 
و تيم ايران هم بر سکوي نايب قهرماني جهان ايستاد. 

فرانسه نيز سوم شد. 

درخشان: پرسپوليس متكى به ستاره هاست 

ورزش سه: حميد درخشان گفت : پرسپوليس هنوز متکي 
به حرکات ستاره هاست و از نظر تيمي متحول نشده 
است. اين نظر من است و از مردم کارشناسي تر است. 
وي همچنين گفت: پرسپوليس نمايش بهتري در بازي 
با ملوان نسبت به بازي هاي قبل داشت و اين را بايد در 
نظر داشته باشيم که تيم به برد نياز داشت و اگر اين اتفاق 

رخ نمي داد اتفاقي براي کادرفني پرسپوليس مي افتاد.

شانس مهاجم ايرانى براى حضور 
در رئال مادريد

از  يکي  را  آزمون  سردار  بتوان  امروز  شايد  نيوز:  جام 
استعدادهاي فوتبال قاره آسيا دانست که شايستگي آن 
را دارد تا در ليگ هاي باالتر از روسيه بازي کند. وي 
زند  مي  توپ  روسيه  روستوف  در  حاضر  حال  در  که 
به شدت مورد عالقه برديف سرمربي اين تيم است. 
برديف که اصالتي ترکمن داشته و هم زبان آزمون به 
شمار مي رود، رفاقت صميمانه اي هم با رافا بنيتس 
سرمربي کنوني رئال مادريد دارد و ممکن است از اين 

طريق پاي مهاجم گنبدي به تيم کهکشاني باز شود.

سرقت وام ازدواج نتيجه اعتماد نابجا

فارس: رئيس پليس فتا همدان از شناسايي و دستگيري 
فردي که به صورت غيرمجاز مبلغ ١٥ ميليون ريال از 
حساب شهروندي برداشت کرده بود، خبر داد.سرهنگ 
اميني افزود: با مراجعه و ارائه شکوائيه شهروندي مبني 
بر سرقت از حساب بانکي وي، موضوع در دستور کار 
 قرار گرفت. وي گفت: فردي که از دانش باالي رايانه اي 
برخوردار بود و قصد پاک کردن رد پاي خود را داشت 
شناسايي و دستگير شد و به بزه انتسابي اقرار و عنوان کرد 
که به دليل اعتمادي که شاکي به وي داشته اطالعات 
حسابي که وام ازدواج وي به آن واريز شده بود را در 

اختيارش گذاشته و او برداشت ها را انجام داده است.

بى احتياطى در رانندگى
 عروسى را به عزا كشاند

ايرنا: بي احتياطي و رعايت نکردن قوانين در شهرستان 
تکاب در آذربايجان غربي جشن عروسي يک خانواده 
را به عزا تبديل کرد. رئيس پليس راه تکاب گفت: اين 
حادثه بر اثر تصادف شديد در يک کاروان عروسي به وقوع 
پيوست که موجب شد سه نفر از اعضاي خانواده اي جان 
خود را از دست دهند. سروان رضانژاد افزود: اين حادثه به 
دليل برخورد شديد يک دستگاه سواري پژو ٤٠٥ و يک 
خودروي نيسان به وقوع پيوست.در اين حادثه دو نفر از 
سرنشينان پژو در دم جان باخته و راننده نيز پس از انتقال 

به بيمارستان جان خود را از دست داد.

مرگ مشكوك چشم پزشك تنها 

باشگاه خبرنگاران: چند روز گذشته مردي متوجه نم دادن 
سقف خانه اش شد اما وقتي براي بررسي موضوع به خانه 
دکتر چشم پزشک مي رفت نمي دانست با جسد او روبرو 
مي شود. با حضور تيم جنايي در محل، آنها با جسد مرد 
پزشک در دستشويي خانه روبرو شدند. همچنين بررسي 
خانه نشان مي داد چند لکه خون در خانه ريخته شده 
است. مرد همسايه ادعا کرد دو روز بود که سقف خانه ام 
نم مي داد. هرچه به خانه آقاي دکتر رفتم کسي در را باز 
نکرد. چون او تنها زندگي مي کرد نگرانش شدم به همين 
دليل موضوع را به پليس و آتش نشاني اطالع دادم و پس 

از اينکه آنها در را باز کردند با جسد او روبرو شدم. 

اشتباه عجيب پليس قالبى 

تابناک: نا آشنا بودن مأمور قالبي به درجه هاي نظامي کار دستش داده  و راز اقدامات خالفکارانه او را فاش کرد. اين مرد وقتي 
لباس افسران پليس را پوشيد و در حال انجام معامله در يک نمايشگاه خودرو بود به دام پليس افتاد. اقدامات پليسي براي به دست 
آوردن ردي از اين مرد با مطرح شدن گزارش هايي از اقدامات کالهبردارانه يک مأمور پليس در دستور کار مأموران بابل قرار 
گرفته بود. بنابر اين گزارش، مأموران کالنتري ١٥ بابل هنگام گشتزني در خيابان هاي منطقه متوجه حضور يک افسر پليس با 
لباس فرم در داخل يک نمايشگاه خودرو شدند. آنان که به حرکات و رفتارهاي اين افسر پليس مظنون شده بودند وارد نمايشگاه 
شدند و افسر پليس با ديدن مأموران گشت دستپاچه شد و سعي کرد تا خود را آرام و خونسرد نشان دهد.در همين هنگام افسر 
گشت پليس در کنار آن مرد نشست و متوجه شد او در صحبت با مرد نمايشگاه دار خود را سرهنگ پليس معرفي کرده است.با 
توجه به اينکه درجه نصب شده روي دوش وي چهار ستاره و سرواني بود، افسر گشت از او درباره محل خدمتش پرسيد و افسر 
مرموز که کامًال خود را باخته بود ناگهان از جا بلند شده و سعي کرد پا به فرار بگذارد اما با تيز هوشي مأموران و عکس العمل 
به موقع آنها دستگير شد.سرهنگ جعفري گفت: در بررسي، بازديد و بازرسي از داخل کيف همراه اين پليس دروغين پيراهن 

ديگري از لباس کادر نيروي انتظامي با درجه ديگري و عاليم و کاله سازماني کشف شد.

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571

صالحى منش

بنگاه  قالب بتن توكــل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن  -  داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       32313600  -  09151615069 جليلى

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...   
در  منزل 

  09158076574- نظرى

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 
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انتهاى غفارى ، روبروى غفارى 29 جنب بانك رفاه   
09302511101-32345000-32345050

غذاى آماده 
پاتيــل 

غذاى لذيذ
با يك تماس

ساعت كارى 11 ظهر الى 1 بامداد 
(ويژه ادارات و مجالس)

نصب  و  تعمير كولر آبى  
و  لباسشويى  در منزل

  09151643778 - 32315776  شهر يارى

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى روز تهران 

را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

آدرس : خيابان معلم - چهار راه بهدارى - طبقه پايين بانك رفاه 

مودى

هركس كار نيك و خوبى انجام دهد بهتر از آن را پاداش مى گيرد.  (سوره نمل آيه 89)

مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند
(يعنى پيوند نياز محرومين به توانمندى و تخصص مردم)

واقع در محله موسى بن جعفر(ع) با ارائه خدمات حمايتى به خانواده هاى نيازمند واقعى  در حال حاضر با بيش از 500 خانواده 
بيمار صعب العالج - از كار افتاده - بى سرپرست و ...  160 نفر يتيم نيازمند آماده دريافت كمك هاى نقدى و غيرنقدى شما 

مردم خيرخواه اعم از كاالهاى نو و بال استفاده مازاد- فطريه - كفاره-  نذورات- زكات- مواد غذايى - پوشاك - كمك جهيزيه 

- انجام مراسم عقيقه به روش هاى شرعى و ارائه هر گونه خدمات و تخفيفات شما  به نيازمندان مى باشد.

از تمامى خيرين  ، موسسات خيريه  ، موسسات فرهنگى  و مذهبى  ، فعاالن  بخش پزشكى و 

درمان ،  اساتيد حوزه  و دانشگاه ، فعاالن بخش خصوصى و اصناف  ، مراكز كاريابى و ...  

دعوت مى شود ما را در اين كار خداپسندانه  همراهى نمايند. 

آدرس: موسى بن جعفر (ع) 5  (صمدى 8)  داخل صحن مسجد 

حضرت  جواداالئمه  (ع)    32313472 - 09151631855 طاهرى 

  شماره حساب  كمك هاى  مردمى بانك  ملى:  0109831823009  و 6037991899549160               

                                           مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند

   سينما بهمـن    سينماى خانـواده 
سينما بهمن ، مكانى امن و با نشاط براى خانواده هاى محترم 

محمد رسول ا... (ص)اكران فيلم
ساعات  شروع 

سانس ها:
17    13:50   9:3020:10

32222636056تلفن:

سينما بهمن آمادگى دارد  سالن سينما را  در صورت تمايل سازمان ها  
نهادها و ...  براى برگزارى همايش ها و نشست ها به صورت اجاره 

واگذار نمايد.

اجراى لوله كشى آب و فاضالب
 شوفاژ ، نصب شيرآالت و رادياتور 

لوله بازكنى با فنر برقى 
تشخيص و رفع تركيدگى ، سرويس كولر

 كارگر  25 /  32318157  - 09158651167- شهريارى
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نذورات قربانى  استان  ثابت و سيار در  پايگاه  با عيد قربان، 211  استان گفت: همزمان  امداد  معاون توسعه مشاركت هاى مردمى كميته 
مردم استان را جمع آورى مى كنند. حسينى اظهار كرد: از اين تعداد، 87 پايگاه ثابت و سيار در محل برگزارى نماز عيد سعيد قربان، مراكز 
نيكوكارى، ميادين و معابر اصلى به جمع آورى نذورات مى پردازند. وى با اشاره به فعاليت 304 نيرو در جمع آورى نذورات قربانى ادامه داد: 

در راستاى اجراى طرح مسجد محورى نيز 124 پايگاه در سطح مساجد استان اقدام به جمع آورى اين كمك هاى مردمى مى كنند.

تحصيل 13,5 ميليون دانش آموز 
در مقاطع مختلف تحصيلى در كشور

ابتدايى  فارس- معاون آموزش 
وزارت آموزش و پرورش گفت: 
 7 از  بيش   94-95 سال  در 
ميليون و 300 هزار دانش آموز 
نفر  ميليون   13,5 و  ابتدايى 
تحصيلى  مقاطع  دانش آموز 
مختلف سال تحصيلى جديد را آغاز خواهند كرد. ديمه ور 
روز گذشته در بازديد از مدارس شهرستان زيركوه در جمع 
مديران مدارس اين شهرستان، اظهار كرد: اگر مى خواهيم 
به كيفيت برسيم و آموزش و پرورش خالق، فكور، موحد 
و پرتالش و دلبسته به جايگاهش داشته باشيم، مديران 
بايد حصارهاى جغرافيايى مدارس را بشكنند و با نگاه 
به آموزش و پرورش، در چارچوب  استراتژيك  ويژه و 
تشريح  ضمن  وى  كنند.  حركت  بنيادين  تحول  سند 
ويژگى هاى مديران موفق افزود: توسعه مديريت دانش 

يكى از ويژگى هاى مديران آموزش و پرورش است.

پنجمين جلسه كميته تخصصى شوراى 
توسعه فرهنگ قرآنى استان برگزار شد 

گروه خبر- پنجمين جلسه كميته تخصصى شوراى 
توسعه فرهنگ قرآنى استان در سالن كنفرانس اداره 
برگزار  وارشاد اسالمى خراسان جنوبى  كل فرهنگ 
شد.  محبى، مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
و دبير شوراى توسعه فرهنگ قرآنى استان اسالمى 
هم  و  همفكرى  با  تا  ايم  آماده  گفت:  سخنانى  در 
انديشى نسبت به اجراى برنامه هايى كه براى عموم 
شود  قرآنى  سازى  فرهنگ  به  منجر  و  مفيد  مردم 
تالش كنيم. در اين جلسه با طرح ارائه شده از سوى 
تربيت  درباره  استان  خيريه  امور  و  اوقاف  كل  اداره 
 30 مبلغ  شد  مقرر  و  موافقت  كريم  قرآن  حافضان 

ميليون تومان به اين طرح اختصصاص يابد.

پيش بينى برداشت 5 هزار تن
 پسته خشك در فردوس

از پيش بينى  رئيس جهاد كشاورزى فردوس  فارس- 
برداشت پنج هزار تن پسته خشك در اين شهرستان 
اينكه شهرستان  به  اشاره  با  عليرضا مهميز  داد.  خبر 
فردوس داراى چهار هزار و 150 هكتار سطح زيركشت 
از اين ميزان سطح  محصول پسته است، يادآور شد: 
زير كشت بيش از دو هزار و 600 هكتار را باغات بارور 
تشكيل مى دهد. به گفته وى كله قوچى، احمدآقايى، 
پسته سفيد، فندقى، محلى و اكبرى ازجمله ارقام پسته 
شهرستان فردوس است كه در حال حاضر هر كيلوگرم 
پسته تر به قيمت هشت تا هشت هزار و 500 تومان از 

باغداران خريدارى مى شود.

شهردارى بيرجند 2 ميليارد ريال
 در آستانه سال تحصيلى هزينه كرد

در آستانه بازگشايى مدارس، شهردارى بيرجند خط كشى 
خيابان ها و ايمن سازى مقابل مدارس شهر را با اعتبارى 
با  بيرجند  شهردار  كرد.  اجرا  را  ريال  ميليارد   2 حدود 
شهردارى  مهرماه،  آستانه  در  گفت:  مطلب  اين  بيان 
بيرجند اقداماتى را در زمينه آماده سازى شهر از جمله 
مدارس،  و  معابر  آسفالت  پياده،  عابر  محل  خط كشى 
نصب تابلوهاى ترافيكى و غيره انجام داده است. مديح 
با اشاره به طراحى و نصب بنرهاى مربوط به استقبال از 
مهر در شهر خاطر نشان كرد: نمايش خيابانى با موضوع 
فرهنگ سازى ترافيكى در 4 لغايت 6 مهرماه توسط گروه 

هنرى محراب اجرا مى شود. 

اختصاص 80 ميليون تومان به بخش كشاورزى

خراسان  كشاورزى  جهاد  سازمان  رئيس  تسنيم- 
جنوبى از اختصاص مبلغ 800 ميليارد ريال به بخش 
رئيس جمهور  اول  معاون  در سفر  استان  كشاورزى 
خبر داد. ولى پور مطلق اظهار كرد: در سفر معاون اول 
رئيس جمهور مبلغ 500 ميليارد ريال از محل منابع 
يافت.  اختصاص  استان  به  كشاورزى  جهاد  وزارت 
وى افزود: همچنين طى گزارشى كه معاون توسعه 
روستايى  توسعه  معاونت  اشتغال  و  گذارى  سرمايه 
نهاد رياست جمهورى در اين جلسه ارائه كرد مقرر 
شد با پيگيرى هاى جهاد كشاورزى استان مبلغ 300 
ميليارد ريال از محل اعتبارات قرض الحسنه اين نهاد 

در دست بررسى قرار گيرد. 

211 پايگاه در خراسان جنوبى نذورات قربانى مردم را جمع آورى مى كند

معاون سياسى و امنيتى استاندار خراسان جنوبى با تأكيد بر 
اينكه جمع آورى آثار دفاع مقدس بايد يكى از بزرگ ترين 
دغدغه ها باشد، گفت: اين امر بزرگ نبايد متأثر از ساليق 
شخصى و موج هاى كذايى باشد. به گزارش مهر، حسينى 
نشر  و  حفظ  بنياد  مديركل  معارفه  و  توديع  مراسم  در 
كار  كرد:  اظهار  جنوبى  مقدس خراسان  دفاع  ارزش هاى 
اقشار  تمام  توسط  مقدس  دفاع  سال  هشت  در  بزرگى 
به  واقعيت ها  اين  اگر  كه  گرفت  انجام  مردم  مختلف 
خواهد  ناقص  كار  نوعى  به  نشود  منتقل  بعد  نسل هاى 
مقدس  دفاع  آثار  آورى  اينكه جمع  بر  تأكيد  با  بود. وى 
بايد يكى از بزرگ ترين دغدغه هاى همه باشد، بيان كرد: 

دولت در اين راستا اقدامات خوبى را آغاز كرده است. 

درجه هاى انسانيت به تناسب ايثارگرى هر فرد است

جلسه  اين  در  نيز  استان  در  فقيه  ولى  نماينده  مقام  قائم 
درجه هاى انسانيت را به تناسب ايثارگرى هر فرد دانست و 
گفت: بزرگى و ايثار بايد در ابتدا جزئى از وجود ما باشد بعد در 
رفتار ما نمايان شود. حجت االسالم رضايى با بيان اينكه بنياد 
حفظ و نشر ارزش هاى دفاع مقدس بايد براى اسالم، مردم و 
استكبارستيزى تالش كند، عنوان كرد: هر مسئولى بايد ابتدا 
براى مردم كار كرده و استكبار را بشناسد كه گاهى اوقات 
برخى استكبار را درست نمى شناسند. وى با بيان اينكه ما پيام 
مقام معظم رهبرى را خوب نشنيده ايم، بيان كرد: اگر روزى 

كه ايشان حرف از شبيخون فرهنگى زدند گوش مى كرديم 
امروز شاهد جريان هاى تكفيرى مانند داعش نبوديم. 

بهره بردارى فاز نخست موزه دفاع مقدس
در استان در سال 97

ارزش هاى دفاع مقدس  نشر  بنياد حفظ و  مديركل سابق 
هم به تأسيس اين بنياد از سال 85 در استان اشاره كرد و 

گفت: در طول اين مدت آثارى جمع آورى شده كه در آينده 
نشان خواهد داد كه مردم خراسان جنوبى در دوران هشت 
سال دفاع مقدس چه افتخاراتى آفريده اند. مجنونى از بهره 
بردارى فاز نخست موزه دفاع مقدس در استان در سال 97 
خبر داد و گفت: همزمان با بهره بردارى از اين موزه نخستين 
كنگره ملى شهداى استان برگزار خواهد شد. وى اضافه كرد: 
در اين موزه اسنادى به نمايش گذاشته خواهد شد كه مؤيد 

نقش مردم استان در دوران هشت سال دفاع مقدس خواهد 
بود. وى به احداث دو موزه مرتبط به دفاع مقدس كه داراى 
رديف ملى هستند اشاره كرد و افزود: موزه دفاع مقدس از 
سال 86 براى استان تصويب شده است. مجنونى با بيان 
اينكه براى احداث اين موزه زمينى به مساحت 32 هكتار 
در بلوار صياد شيرازى بيرجند ديده شده است، عنوان كرد: 
اين موزه بزرگ ترين موزه دفاع مقدس در شرق كشور و جزو 

پنج موزه بزرگ كشور خواهد بود. وى موزه صحراى طبس 
و مسجد شكر را يكى ديگر از موزه هاى استان عنوان كرد و 
افزود: اين موزه نيز داراى رديف  اعتبار ملى بوده كه با كمك 

استاندار در دست اجرا است.

احداث گلزار شهداى گمنام در 103 نقطه استان

مجنونى با اشاره به اينكه در حال حاضر در بيش از 103 نقطه 

استان مزار شهداى گمنام وجود دارد، بيان كرد: تعدادى از اين 
گلزار ها به بهره بردارى رسيده و تعدادى نيز در دست احداث 
بنياد اشاره كرد و  اين  قرار دارد. وى به كارهاى پژوهشى 
گفت: در حال حاضر حدود 20 كارگروه در اين حوزه مشغول 
به كار هستند و تعداد 40 كارگروه تحقيقاتى براى تثبيت نقش 

استان در دوران دفاع مقدس فعاليت مى كنند.

تدبير مقام معظم رهبرى 
همگرايى و امنيت جهان اسالم است

قائم مقام بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس 
كشور نيز با بيان اينكه عمده اقدامات اساسى ما بايد با 
تدبير واليت فقيه باشد، گفت: تدبير مقام معظم رهبرى 
همگرايى و امنيت جهان اسالم است. امير محمد حسن 
نامى با تاكيد بر اينكه زيربناى همه پيشرفت هاى كشور 
 از دفاع مقدس است، افزود: اگر امروز ايران در زمينه هاى

و  اى  هسته  انرژى  نانوتكنولوژى،  جمله  از  مختلف 
توليدات دفاعى به موفقيت دست يافته است، برگرفته از 

حركت دفاع مقدس است.
گفتنى است در اين مراسم كه با حضور قائم مقام بنياد حفظ 
و نشر ارزش هاى دفاع مقدس برگزار شد، على قاسمى به 
عنوان مدير كل جديد بنياد حفظ و نشر ارزش هاى دفاع 
مقدس خراسان جنوبى معرفى و از زحمات مجنونى مدير 

كل سابق اين بنياد قدردانى شد.

گروه خبر- بسيج اساتيد استان در سال گذشته اقدام به راه 
اندازى260 حلقه علمى و پژوهشى كرد و با جذب70 درصد 
اساتيد استان توانست در اين زمينه رتبه اول كشورى را كسب 
ضمن  جنوبى  خراسان  اساتيد  بسيج  سازمان  جانشين  كند. 
اساتيد  بسيج  هاى  برنامه  به  جديد  تحصيلى  سال  تبريك 
ارديبهشت 9 كارگاه  در  افزود:  و  اشاره كرد  در سال گذشته 
 جنگ نرم با حضور250 نفر از اساتيد بسيجى دانشگاه هاى
استان به مدت 3 روز در دانشگاه بيرجند برگزار شد كه به لحاظ 
كيفيت اجرا در كشور رتبه اول را كسب كرديم. حسينى افزود: 
توسط  بار  ماه يك  اشراف كه هرسه  ارزيابى طرح  براساس 
سازمان مركزى در تهران انجام مى شود؛ بسيج اساتيد استان 
موفق به كسب رتبه اول كشورى در سه ماه سوم سال 93 شد 
و بنده به عنوان مدير نمونه بسيج اساتيد معرفى شدم. وى 

همچنين برگزارى كارگاه سه روزه پيوست نگارى در دانشگاه 
بيرجند، برگزارى دو دوره كارگاه جنگ نرم اساتيد كشورى در 
استان هاى ايالم و مازندران، تشكيل و راه اندازى حلقه هاى 
علمى و صالحين شهيد چمران در  اصفهان، برگزارى كرسى 
نظريه پردازى و نشست هاى سياسى اساتيد برجسته استان را از 
برنامه هاى بسيج اساتيد درشش ماه اول سال94 عنوان كرد. 

اساتيد     بسيج  ساليانه  اجالسيه  برگزارى  به  اشاره  با  حسينى 
هاى  خانواده  و  اساتيد  از  با حضور 70نفر  برنامه  اين  گفت: 
اين     به گفته وى  برگزار شد.  به مدت 5 روز در مشهد  آنها 
به  ايران  تبديل  الزامات  زمينه  در  كشورى  بزرگ  همايش 
قدرت بين المللى برگزار شد و كارگاه هاى آموزشى از جمله 
برنامه هاى اين اجالسيه بود. وى در ادامه خاطر نشان كرد: 
بسيج اساتيد به عنوان بخشى از مجموعه عظيم بسيج كه 

اساتيد و نخبگان هستند سعى مى كند  مخاطب اصلى آن 
براى تحقق آرمان هاى انقالب و كاهش دغدغه هاى فرهنگى 
مقام معظم رهبرى گام هاى مؤثرى بردارد و  براى رسيدن به 
اين اهداف كارگروه فرهنگى در قالب شوراى عالى بسيج استان 
با حضور اساتيد صاحب نظر در حوزه هاى فرهنگى تشكيل شده 
كه مشكالت فرهنگى استان را شناسايى و توسط حلقه هاى 
علمى طرح و پيگيرى شده و همچنين در حلقه هاى صالحين 
بسيج اساتيد به اين موضوعات پرداخته مى شود. حسينى گفت: 
با توجه به اهميت جايگاه بسيج اساتيد و حضور جمع زيادى از 
نخبگان و صاحبنظران و اساتيد استان در اين مجموعه مى توان 
 در رفع مشكالت و موانع پيش روى پيشرفت استان اقدام و 
گام هاى مؤثرى را برداشت و براى همكارى با بخش هاى 

تصميم گيرى و مديريت اعالم آمادگى مى كنيم. 

70 درصد اساتيد دانشگاه هاى استان جذب بسيج شدند 

همزمان امروز  مصنوعى  درياچه   2 فاز  زاده-   حسين 
با رزمايش و نمايشگاه فرهنگى رزمى سپاه انصار الرضا 

(ع) افتتاح مى شود. 
شهردار بيرجند با اعالم اين خبر افزود: عمليات اجرايى 
مكعب  متر  هزار   6 شامل  مصنوعى  درياچه  دوم  فاز 
متر   160 سنگى،  ديوار  مكعب  متر   500 خاكبردارى، 

طول جدول گذارى و با حجم آبگيرى حدود 2 هزار متر 
مكعب عايق شده با ورق ژنوممبران و 550 متر مكعب 

سنگ فرش كف مى باشد.
به گفته مديح اعتبار هزينه شده براى اين پروژه شامل 
و 800  ميليارد  زيرسازى، جدول گذارى، يك  آسفالت، 

ميليون ريال مى باشد.

فاز 2 درياچه مصنوعى 
در پارك جنگلى بيرجند افتتاح مى شود

نماينده بيرجند در تذكر به نوبخت: 
آيا براى بزرگ راهى كه قول داديد 

اعتبار اختصاص داده ايد؟

در  نوبخت  آقاى  خبر-  گروه 
 100» گفتيد  استان  به  سفر 
خراسان  در  بزرگراه  كيلومتر 
آيا هرگز  جنوبى احداث شود» 
براى  كه  كرده ايد  پيگيرى 
احداث اين ميزان بزرگراه اعتبار 

اختصاص داده ايد؟ حجت االسالم عبادى روز گذشته در 
تذكر شفاهى با تشكر از معاون اول رئيس جمهور و 
وزراى همراه در سفر به خراسان جنوبى گفت: اميدوارم 
برنامه هاى سفرها به نحوى اجرايى شود كه مردم آثار 
برنامه  معاون  به  تذكر  در  وى  كنند.  مشاهده  را  آنها 
آقاى  گفت:  جمهور  رئيس  راهبردى  نظارت  و  ريزى 
نوبخت در سفر به استان گفتيد «100 كيلومتر بزرگراه 
در استان احداث شود» آيا هرگز پيگيرى كرده ايد كه 
براى احداث اين ميزان بزرگراه اعتبار اختصاص داده ايد؟ 
چرا چيزى مى گوييد و بعد عمل نمى كنيد؟ نماينده مردم 
بيرجند، درميان و خوسف در مجلس شوراى اسالمى 
در تذكرى به وزير صنعت، معدن و تجارت  نيز تأكيد 
كرد: از فرش دستباف بايد حمايت جدى شود. دولت 
بايد خود را نسبت به ركود اين صنعت مسئول بداند. 
ركود فرش دستباف موجب مهاجرت مردم از استان شده 
است. وزارت صنعت بايد نسبت به صادرات فرش توجه 
ويژه كند. عبادى با بيان اينكه هيئت رئيسه مجلس از 
طرح استيضاح وزير اقتصاد در خصوص تخلف مؤسسه 
مالى و اعتبارى ميزان ممانعت مى كند، گفت: متأسفانه تا 
كنون مشكل سپرده گذاران در مؤسسه ميزان حل نشده 
و از هيئت رئيسه مجلس تقاضا مى شود كه استيضاح 
وزير اقتصاد را در دستور كار قرار دهند چرا كه بسيارى 
از مردم پول كارمندى و كشاورزى را در اين مؤسسه 
سپرده گذارى كردند و در حال حاضر با مشكالت زيادى 
روبرو هستند؛ بنابراين رئيس بانك مركزى، وزير اقتصاد 
و رئيس پيشين قوه قضائيه بايد در خصوص مشكالت 

اين مؤسسه پاسخگو باشند.

اختصاص500 ميليون ريال 
از درآمد شهردارى بيرجند به كتابخانه ها

عمومى شهرستان  هاى  كتابخانه  اداره  رئيس  مهر- 
بيرجند از اختصاص 50 ميليون تومان اعتبار از درآمد 
بيرجند در سال  به كتابخانه هاى عمومى  شهردارى 
جارى خبر داد. كاظم زاده ظهر در انجمن كتابخانه هاى 
عمومى شهرستان با اعالم اين خبر، اظهار كرد: نيم 
كتابخانه هاى  به  شهردارى  كل  درآمد  از  درصد 
با  وى  است.  يافته  اختصاص  هر شهرستان  عمومى 
به  مالى 94  يافته سال  اعتبارات تخصيص  به  اشاره 
بودجه  در  كرد:  بيان  شهرستان،  كتابخانه هاى  نهاد 
كتابخانه هاى  به  تومان  ميليون   83 سالجارى  مالى 
عمومى بيرجند اختصاص يافت كه از اين ميزان، 60 
ميليون تومان در راستاى پروژه درحال ساخت كتابخابه 
دستگرد هزينه شد. وى گفت: همچنين 23 ميليون 
تومان به تجهيز و تأمين كتب كتابخانه هاى عمومى 
سطح شهرستان بيرجند اختصاص يافت. وى با بيان 
اينكه ايجاد كتابخانه در روستاهاى باالى هزار خانوار 
در دستور كار است، بيان كرد: در اين راستا كتابخانه 
روستايى «شهيد مرتضى حاجى آبادى» در حاجى آباد 
در هفته كتاب به بهره بردارى مى رسد كه تاكنون مبلغ 
20 ميليون تومان از محل نهاد كتابخانه هاى عمومى 

بيرجند در ساخت اين كتابخانه هزينه شده است.

معرفى برترين هاى دومين دوره 
مسابقات سراسرى قرآن كريم استان

از  جنوبى  خراسان  جوانان  و  ورزش  مديركل  فارس- 
رشته هاى  مسابقات  دوره  دومين  برترين هاى  معرفى 
حفظ و قرائت قرآن كريم استان خبر داد و گفت: در 
بخش مفاهيم قرآنى در بخش كاركنان خديجه نصرى، 
سمانه حسنى و مهدى فياض بخش حائز رتبه هاى برتر 
شدند، در بخش جوانان راضيه اژدرى، منصوره طاهرى، 
اعظم اسدى مقام اول تا سوم را كسب كردند و در بخش 
ورزشكاران زهرا راعى شريف آباد نفر برتر شناخته شد. 
وى يادآور شد: در رشته حفظ آيات قرآنى همراه با تفسير 
در بخش جوانان عادل پيشه ور از بيرجند، عاطفه پيشه ور 
از بيرجند و فاطمه احمدى از قاينات به عنوان نفرات 
در  مفاهيم  رشته حفظ  در  و  معرفى شدند  و  برگزيده 
بخش كارمندان خديجه نصرى از بيرجند رتبه نخست 
را بدست آورد، در بخش جوانان الهام و اعظم اسدى 
از درميان و راضيه اژدرى حائز رتبه هاى برتر شدند. به 
گفته عزيززاده مقدم در رشته حفظ احاديث موضوعى 
سارا نصرى در بخش جوانان از بيرجند به عنوان نفر برتر 
شناخته شد و در بخش كارمندان نيز حسين على آبادى 

مقام برتر را كسب كرد.

جمع آورى آثار دفاع مقدس بايد يكى از بزرگترين دغدغه ها باشد

دستگاه ها نسبت به آسيب هاى دانشجويى حساس شوند
سرپرست فرماندارى بيرجند بابيان اينكه امروزه افراد نسبت به 
هاى  آسيب  به  بايد  گفت:  شده اند،  بى تفاوت  آسيب ها  افزايش 
 دانشجويى توجه ويژه شود و دستگاه ها نسبت به اين آسيب ها

حساس شوند. به گزارش مهر، جزندرى در كارگروه فرهنگى، 
اجتماعى شهرستان بيرجند بابيان اين مطلب، گفت: دانشجويان 
از قشرهاى مختلف دور هم جمع مى شوند و الگوپذيرى خوبى 
بايد  و  است  فرهنگى  شهرى  بيرجند  اينكه  بابيان  وى  دارند. 
فرهنگى بودن آن را حفظ كنيم، افزود: در اين راستا بايد تالش 

حداقل  به  مى كند  تهديد  را  دانشجويان  كه  آسيب هايى  كنيم 
برسانيم. وى با اشاره با آمار طالق در استان، بيان كرد: امروزه 
افراد نسبت به افزايش آسيب ها بى تفاوت شده اند و با ديدن آسيب 
واكنش نشان نمى دهند. جزندرى بابيان اينكه دستگاه هاى دولتى 
فقط به اندازه توان خود مى توانند در كاهش آسيب ها اقدام كنند، 
اظهار كرد: بايد همه مردم دست به دست هم دهند و با همكارى 
دستگاه ها در از بين بردن اين آسيب ها تالش كنند. وى با اشاره 
در  اعتياد  از  دقيق  آمار  كرد:  بيان  استان،  در  اعتياد  افزايش  به 

دانشگاه ها و جامعه وجود ندارد اما گرايش به مواد صنعتى و سنتى 
زياد است بنابراين بايد در اين زمينه حساس باشيم.

آموزشى   كالس  برگزارى  از  نيز  شهرستان  بهزيستى  معاون 
مهارت هاى زندگى براى هزار و 323 نفر خبر داد و افزود: تاكنون 
آموزش مهارت هاى زندگى براى 8 دستگاه انجام شده است و در 4 
دستگاه دولتى ديگر نيز برگزار خواهد شد. رضايى با انتقاد از حضور 
اين  كرد:  اظهار  آموزش ها،  اين  در  دولتى  دستگاه هاى  كمرنگ 

آموزش ها باعث كاهش استرس و تحكيم بنيان خانواده مى شود.

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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به روال همه ساله اما در آدرس جديد

شارژ و تعمير انواع كولر
 اتومبيل سبك و سنگين 

نوع گاز اسكون

  با 60 هزار تومان
با ارائه ضمانت نامه كتبى (هنگام مراجعه 

ارائه كارت خودرو الزامى است)
 خيابان غفارى 28- تقاطع سوم

 نبش پرستار 22 (براتى)
   32434440 - 41             32438511

09153622734

ن
پ رايگا

چكا

ايرانئون
تابلوهاى LED ، حروف برجسته چلنيوم

www.iraneon.com
09128576225 - على مكانيكى

توليد و اجراى فوم بتن
براى كف سازى و شيب بندى

 نماينده انجمن بتن سبك سلولى
ايران در خراسان جنوبى

 09155611598
شيــرى

وعده ديدار پايگاه هاى هالل احمر سراسر استان 
شماره حساب سيبا  0107171451004  
به نام كانون هموفيلى خراسان جنوبى 

براى واريز كمك هاى نقدى 

بيرجند: ميدان طالقانى
 نبش بهشتى 3 

مركز جامع درمان بيماران خاص 
طبقه دوم  

   كانون هموفيلى خراسان جنوبى
    تلفن: 056-32212999

كانون هموفيلى خراسان جنوبى

قابل توجه مردم نيكوكار و مومن خراسان جنوبى

در آستانه عيد سعيد قربان
 كانون هموفيلى شعبه خراسان جنوبى با همكارى 

هالل احمر استان
 آمادگى اين را دارد هداياى نقدى و غير نقدى، خيرات 
و نذورات، گوسفند و گوشت قربانى شما را به خانواده 
هاى نيازمند بيمار برساند. به پاس سالمتى عزيزان 

خود شادى عيدتان را با خانواده بيماران تقسيم كنيد.



حديث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مديرمسوول و صاحب امتياز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبير : على جعفرپور مقدم

بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
 صفحه آرايى : واحد رايانه روزنامه آوا - چاپ : شركت چاپ و نشر گلرو

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

    EMAIL:AVA.KHJNEWS@YAHOO.COM
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   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

امام صادق (ع) : هر كه براي خدا علم بياموزد و براي خدا [به آن] عمل كند 
و براي خدا به ديگران آموزش دهد، در ملكوت آسمانها از او به بزرگي ياد شود 
و گفته شود: براي خدا آموخت، براي خدا عمل كرد و براي خدا آموزش داد! 

12 : 26
18 : 50
23 : 45
4 : 59
6 : 22

جناب آقاى دكتر مهدى ناصرى
مديرعامل محترم صنايع كاشى تيما
اندوه ما را در غم از دست دادن والده عزيزتان

 شادروان حاجيه صديقه كامرانى 
 پذيرا باشيد. از درگاه خداوند منان براى آن عزيز رحمت واسعه الهى 

و براى جناب عالى و خانواده محترم صبر و سالمتى مسئلت مى نماييم.
بازرگانى مانلى استار- محمد هاشمى

جناب آقاى حاج عليرضا ناصرى
مديريت محترم عالى گروه صنعتى ناصرى

با كمال تاسف و تالم درگذشت والده مكرمه تان

 مرحومه حاجيه صديقه كامرانى
را خدمت جناب عالى و بازماندگان محترم تسليت عرض مى نماييم، از خداوند 

متعال مغفرت براى آن مرحومه و صبر و بردبارى براى شما آرزومنديم.

بازرگانى مانلى استار- محمد هاشمى

عيد سعيد قربان مبارك
دارااليتام فاطميه در روز عيد قربان از ساعت

 6 صبح آماده پذيرش نذورات قربانى مى باشد.
ضمنا گوسفند قربانى در محل موجود خواهد بود
آدرس: خيابان شهيد مطهرى – مطهرى 8

تلفن: 32227322-32227878
هيئت فاطميه – دارالشفاء فاطمه زهرا (س) – درمانگاه ولى عصر (عج)- دارااليتام فاطميه

               دارااليتام حضرت ابوالفضل(ع)

       وابسته به هيئت ابوالفضلى
 ضمن تبريك فرا رسيدن عيد سعيد قربان افتخار دارد: نذورات و گوسفند قربانى و عقيقه 

شما عزيزان را براى ايتام و نيازمندان طبخ نمايد.
تلفن هاى تماس:09155618482-32244441-09151609032-09151604667

همشهريان گرامى 

و خيرين بزرگوار 
در آستانه عيد االضحى(عيد قربان) 

عيد بزرگ مسلمانان جهان
 و عرض تبريك اين روز فرخنده 

موسسه خيريه توانبخشى حضرت على اكبر (ع)  بيرجند

توانبخشى  موسسه خيريه 
  حضرت على اكبر (ع) بيرجند

 كه مسئوليت نگهدارى و سرپرستى 300 معلول و مددجو را در 17 سال 
گذشته با حمايت هاى شما عهده دار مى باشد همچون سنوات گذشته 
در اين روز آماده دريافت نذورات شما در پايگاه هاى ذيل در سطح 
شهر مى باشد. پيشاپيش قدردان همت بلند شماييم و اميد به قبولى 

آن در درگاه احديت آرزوى ماست.
1- ميدان امام خمينى 2- ميدان ابوذر 3- ميدان طالقانى
 4- ميدان دانشگاه آزاد اسالمى 5- چهارراه دوم مدرس

 6- چهارراه باشگاه فرهنگيان  7- ورودى سجادشهر 8- تقاطع بلوار 
شهداى عبادى و بلوار پيامبر اعظم (ص)

 قابل توجه مشتاقان

 زيارت    ثبت نام

 عتبات عاليات هوايى

ويژه ايام محرم

 با تسهيالت ويژه و

تخفيف 10 درصدى

 ثبت نام در كليه دفاتر

زيارتى سطح استان

 شركت مركزى

 خدمات زيارتى

   خراسان جنوبى

 تلفن تماس:

32449966

         اعزام 94/7/25

94/8/2 

 هركه دارد هوس كرببال بسم ا... ثبت نام كربال هوايى  
به صورت محدود

 با 10 درصد تخفيف و اهداى تسهيالت بانكى
 شركت خدمات زيارتى بيرجند تنعيم

آدرس: جمهورى اسالمى 21 - جنب تعاونى ميزان
تلفن: 32226749-32222265

اعطاى نمايندگى رسمى بيمه كوثر در استان خراسان جنوبى
شركت بيمه كوثر استان خراسان جنوبى به منظور گسترش خدمات بيمه اى و تسهيل در جهت انجام امور 

بيمه اى آحاد جامعه ، در نظر دارد از ميان افراد واجد شرايط تعداد محدودى نماينده در شهرستان هاى استان 
به شرح جدول ذيل جذب نمايد.

نام 
شهر

فردوس و بيرجند
اسالميه

قاين 
خضرى 
و اسالم 

آباد

طبس 
و 

عشق 
آباد

سرايان  
آيسك و 
سه قلعه

سربيشه 
و مود

اسديه 
قهستان  

طبس 
مسينا و 

گزيك

نهبندان 
و شوسف

بشرويه خوسفزيركوه
و ارسك

42222222222تعداد

براى كسب اطالعات بيشتر به شعبه بيمه كوثر در استان به آدرس : بيرجند – خيابان توحيد – توحيد 5 – پالك 3 
و يا شماره تلفن : 3-32420241 -056 داخلى 105 تماس حاصل نماييد.

قابل توجه همشهريان معزز بيرجندى به ويژه اهالى محترم خيابان هاى 
معلم ، غفارى  و شهيد آوينى با تبريك فرا رسيدن عيد سعيد قربان 
 مركز نيكوكارى محله غفارى آمادگى دريافت نذورات نقدى و غيرنقدى 
قربانى شما را براى توزيع عادالنه ميان نيازمندان واقعى شناسايى شده 

را دارد.  واحد سيار در روز عيد آماده دريافت نذورات شما مى باشد.
مراسم قربانى بعد از نماز ظهر و عصر روز عيد

 در محل مسجد حضرت محمد رسول ا... (ص) برگزار مى شود
آدرس: خيابان غفارى- بيست مترى جرجانى- مركز نيكوكارى غفارى 

مجتمع فرهنگى مذهبى مسجد حضرت محمد رسول ا... (ص)
شماره تماس: 09151602439 - 09151639086 - 32347323

مركز نيكوكارى محله غفارى










